
 لمزيد من الكتب واألبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة
https://palstinebooks.blogspot.com





  جم�رة مقاالت
  عباس محمود العقاد

  

  
  ا��زء الثالث

  ( ا��ب الضا�ع )

  

  

  
  جمع وترت�ب و�عليق

  دمحم حامد
  

  
  

  

  

  

  





6 
 

  دوائر معارفنا �سالمية

   

�ح ع�� ا��مع اللغوي تأليف م��م لأللفاظ القرآن الكر�م، فذ�بت أنظر �� 
ُ
أق�

لقبيل، فلم ألبث أن رأيت �عد املعاجم واملوسوعات ال�� عندنا وعند غ��نا من �ذا ا

  .مقابلة �س��ة أننا �� �ذا الباب جد فقراء

عند �ور�ي�ن موسوعات مختلفة ���ام و�غراض ألسفار�م الدي�ية ومأثورا��م  

فللتوراة و�نجيل موسوعات صغ��ة تفسر �سماء و�عالم والوقا�ع ,  املقدسة

أو بلد أو قبيل إال استطعت أن ترجع إليھ �� و�لفاظ، فال تذكر �� الكتاب�ن اسم رجل 

موضعھ، فتعرف ش�ئا عن تار�خھ وموقعة ومناسبة ذكره؛ فإذا بك أمام كتاب ي�اد أن 

ول�ذين الكتاب�ن  يفيدك �� �ل ���، وال تنحصر فائدتھ �� ف�م التوراة و�نجيل

عض�ا موسوعات صغ��ة أيضا ت�ناول �يات و�جزاء ع�� ال��ت�ب، فتقرن ب�ن �

و�عض، وتقابل ب�ن الفرائض ا��تلفة من قديم وحديث، وتفسر مدلوال��ا ع�� 

حسب العصور واملصادر اللغو�ة، فتجمع ب�ن معرفة مدلوال��ا ع�� حسب العصور 

واملصادر اللغو�ة، فتجمع ب�ن معرفة الشر�عت�ن املوسو�ة واملسيحية، و�ل معرفة ل�ا 

عة للطيور ال�� ورد ذكر�ا �� التوراة، أو وعند�م موسو  ��ات�ن الشر�عت�ن اتصال

لأل��ار و�ز�ار ال�� ت�لم ع��ا �ن�ياء، ف�ستفيد م��ا الباحث �� عل�� ا��يوان 

أما املوسوعات املطولة الشاملة ف��  والنبات، كما �ستفيد م��ا الباحث �� الدين

حية أو ذخائر من املعلومات ال تند ع��ا دانية وال قاسية من موضوعات املسي

املوسو�ة، وقد يلت�س ع�� القارئ �مر ب�ن دوائر املعارف العامة ال�� ت�ناول �ل ��� 

و�ل مادة، و��ن دوائر املعارف الدي�ية ال�� يظن من عنوا��ا إ��ا مخصصة ولو �عض 

بل عند�م معاجم صغ��ة لإلسالم  التخصيص لناحية من نوا�� ا��ياة ��سانية

من ذلك  لعر�ية وال �� لغة من اللغات ال�� يت�لم ��ا املسلمون ل�س ل�ا نظ�� �� اللغة ا

طبعة  قاموس �سالم الذي وضعة توماس باترك قبل نيف وخمس�ن سنة ثم أعيد

  .قبل بضع سنوات
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ف�ذا القس ق��� �� الت�ش�� ب�ن املسلم�ن وال���مي�ن والبوذي�ن ببالد ال�ند اك�� من 

أن يدرسھ من التوار�خ واملباحث عشر�ن سنة، ودرس خالل ذاك ما استطاع 

�سالمية، ثم جمع�ا �� �ذا القاموس أو �ذا امل��م كما قال �داية للموظف�ن الذين 

يتولون ا��كم ب�ن املسلم�ن، ومساعدة للم�شر�ن الذين يجادلون علماء �سالم، 

وللسائح�ن الذين يطوفون بالد املشرق، وللباحث�ن الذين ينظرون �� املقارنة ب�ن 

الديان، ول�ل من �شغلھ عملھ أو نزعة فكره �شأن من شئون املائة وا��مسة 

  والسبع�ن مليونا (�كذا) من �نا��� الذين ي�بعون دمحما عليھ السالم.

 إن�� أرجع إ�� �ذا القاموس ح�ن �ستع��� ع�� الرجوع إ�� 
ً
ولك�� أقول مع��فا

�سالمية، سواء تناولت  املطوالت الدي�ية للوقوف العاجل ع�� مسالة من املسائل

 من مراجعة �ذا القاموس وأمثالھ 
ً
الفقھ أو التار�خ أو تقو�م البلدان، وال أرى مناصا

  بما ف��ا من الز�غ املقصود ومن التعصب الذي ال تخلو منھ كتب امل�شر�ن ع�� عامّي 

و�تفق كث��ا أن يخوض �عض ا��لساء �� مسألة من مسائل الفقھ �سالمي ال 

الفقيھ ا���ة الذي �ستفتيھ ف��ا، أو �ستدل منھ ع�� مراجع�ا، فما �� إال يحضرنا 

��ظات ح�� أواف��م بالفتوى ا��ملة، أو بالداللة ع�� مظا��ا ومواقع استقصا��ا. 

و���بون ف��داد ����م ح�ن أطلع�م ع�� قاموس من �ذه القوام�س ال�� ل�س اس�ل 

داللھ ع�� مراجعنا نحن املسلم�ن أبناء من البحث ف��ا: كتاب إن�ل��ي يدلنا أسرع 

  العر�ية. . . فلم ال ���ب و���بون؟!

  إننا فقراء.

وقد �علل الفقر �� علوم الدنيا بخروج�ا �� الزمن ا��ديث من أيدينا، ف�ل خرجت من 

أيدينا كذلك علوم دي�نا؟ و�ل البواعث الدي�ية ال�� عندنا أقل من أن تحقق لنا ما 

  اعث الشوق إ�� املعرفة أو بواعث الشوق إ�� السيادة؟يحققھ الغر�يون ببو 

ا��ق أن الشوق إ�� معرفة الدين نفسھ تحتاج قبل ذلك إ�� شوق املعرفة �� أعم 

معان��ا، وأن ال��ز عن العلم والسيادة يورث ال��ز عن �يمان والعقيدة، ح�� ب�ن 

ا��لد الرا�ع من (دائرة وأ�ي ألجيل الفكر �� �ذا وأشبا�ھ إذا ب املتدين�ن املعتقدين
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املعارف �سالمية) يصل إ�� يدي، و�� الدائرة ال�� ألف�ا نخبة من املس�شرق�ن بالغات 

�ن�ل��ية والفر�سية و�ملانية، وثابر ع�� نقل�ا إ�� اللغة العر�ية �دباء �ساتذة: 

عل�� (أحمد الشن�ناوي، حافظ جالل، عبد ا��ميد يو�س، إبرا�يم خورشيد) من مت

  �دب والقانون 

 قلت: و�ذا عمل ��م كنا نحن أبناء العر�ية أو�� بابتدائھ وسبق �مم �افة إليھ

وأست��مت مع ذلك نجاح �ؤالء �دباء الشبان �� الوصول بال��جمة إ�� �ذه 

املراحل البعيدة، ألن عمل�م �� ترجم��ا أصعب ب�ن املشارقة من عمل املس�شرق�ن �� 

  ا ب�ن الب�ئات �ور�يةتأليف�ا وتحض���

�ناك تم�يد مالي�ن �ع�ن ع�� �ذه �عباء، و�نا تم�يد أفراد معدودين قلما �عاو��م 

  أحد، وقد يث�� عزائم�م مالي�ن!!

ففي بضع سنوات أتم م��جمو الدائرة �سالمية ترجمة آالف ثالثة من الصفحات 

جع مختلفة، وف��ا من املزدوجة: �ل�ا مصط��ات وإشارات مخ��لة: وإحالة إ�� مرا

شعاب املعرفة ما ل�س مقتصرا ع�� الدين وال ع�� التأر�خ وال ع�� السياسة وال ع�� 

والبد أن يدخل ��  املواقع �رضية، بل �شمل �ؤالء جميعا و�زد عل��ا ما ل�س يح���

حساب �ذه السنوات حساب التبو�ب والتقسيم وإعادة ا��روف �فرنجية إ�� 

  ة�بجدية العر�ي

فقبل أن ي�ناول القلم بال��جمة صفحة من ألوف الصفحات ال�� اكتظت ��ا ا��لدات 

ت�تظم �� ترتي��ا و  �1فرنجية ي�ب�� أن ت��جم املواد واحدة واحدة ثم تدون �� أجذاذ�ا

ى ال�لمات املبدوءة بحرف الع�ن �� ا��لد �ول، بل تؤخر إ�� موضع�ا �ا��ديد: فال تأ

ة العر�ية، وال تبقى (أش�يلية) مثال �� حرف الس�ن كما تكتب �� من ترت�ب �بجدي

�فرنجية بل تقدم إ�� حرف ال�مزة، وال تتأخر أسماء إسماعيل وإبرا�يم وإدفو إ�� 

ا��رف التاسع أو ا��امس بل يؤ�ى ��ا مع ا��رف �ول و�جزاء �و��. ول�س �ذا 

وال�لمات. ولعل النقل وإعادة ال��ت�ب العناء بأقل من عناء �بتداء بتحض�� املواد 
                                                 

  القطع الصغیرة 1
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 عرضة ألخطاء ال يتعرض ل�ا البادئون بتدو�ن �سماء كما تكتب �� لغات �ور�ي�ن

فالوقت الذي يق��� �� �ذا التبو�ب ا��ديد ل�س بالوقت القص��، واستدراك ا��طأ 

أصعب �مور، ووراء مش�لة الوقت مش�لة �قبال ع�� �ذه �عمال،  فيھ من

ش�لة املثابرة و�� أعضل ما �عانيھ �� �ل عمل مديد �جل م�شعب الفروع، وم

ومش�لة �زمات الدولية و�زمات الداخلية ال�� تثقل ع�� �ا�ل التجارة الرائجة 

  والسلع الضرور�ة للمع�شة اليومية، فكيف بتجارة العلم وسلع القراءة!

ل��جمة العر�ية: (. . . اختمرت فكرة قال �دباء امل��جمون �� ا��زء �ول من أجزاء ا

ترجمة تلك الدائرة �� رءوسنا منذ أعوام ثالثة فعكفنا ع�� دراسة املشروع من جميع 

نواحيھ وأملمنا ب�ل الصعو�ات املادية واملعو�ة ال�� كث��ا ما �ع��ض �عمال العلمية 

 بي�نا و��ن تحقيق أمني
ً
�نا، ولعل�ا �انت و�دبية �� مصر، وظلت �ذه الصعو�ات حائال

ع�ن الصعو�ات ال�� وقفت �� س�يل غ��نا ممن حاولوا تحقيق تلك �منية، ح�� الح لنا 

أننا كنا مخطئ�ن ح�ن حاولنا أن نحل الصعاب �ل�ا دفعة واحدة، فرأينا أخ��ا أن 

نقسم العمل إ�� أقسام ثم �شرع �� التطبيق خطوة خطوة، وشعارنا أن �ل ���ء 

  مت�سر مستطاع)

دنا أن �ذا ا��اطر �و العالمة �و�� للعز�مة العاملة، ألن القدرة ع�� تقسيم وعن

الصعو�ات ضرب من القدرة ع�� تذليل�ا، ول�س أدل ع�� النصر من قدرة القائد ع�� 

تفرقة ا��صوم و�ز�م��م فرقة �عد فرقة. فلو لم يكن �دباء م��جمو الدائرة أ�ال 

بداية أ�ال لتصغ�� الصعو�ات بتفر�ق�ا والتغلب ع�� لفضيلة املثابرة ملا �انوا منذ ال

أجزا��ا، أو ع�� ر�بة ���ام ال�� تالزم من يجمع الصعو�ات و�ست��م�ا و�ز�د 

  عل��ا من الو�م ما ل�س ف��ا

لقد شرع �عض الك��اء كما شرع �عض الدواو�ن ا���ومية �� طبع موسوعات دون 

�ا ما ل�س يحتاج إ�� ترجمة قبل طبعھ، �ذه املوسوعة �� ��م�ا و�عقيد�ا، و�ان م�

وم��ا ما يحتاج إ�� ترجمة وال يحتاج إ�� إعادة تبو�ب. ثم وقفوا عند البداية أو �عد 

خطوة قص��ة من البداية، فانفراد �دباء م��ج�� الدائرة باملثابرة ع�� �ذا العمل 
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ئة بما جا�دوا الكب�� مز�ة جديرة بال���يل �� حياتنا الفكر�ة، ول�م حق �� ال��ن

وثابروا ع�� قدر �ذه الفضيلة النادرة، وع�� قدر ا��اجة إ�� تلك الدائرة، و�� حاجة 

  توج��ا الرغبة القومية كما توج��ا الرغبة �� العلم والثقافة

 �� صدد ما أسلفناه من ش�وى 
ً
لكننا ال نكتفي بال��نئة، بل نضيف إل��ا اق��احا

�� أمثال �ذه املوضوعات. فمن ال�س�� ع�� من املوسوعات املوجزة  �فتقار إ��

ي��ضون �عبء الدائرة الك��ى أن يتا�عوا اختصار�ا و�م ي��جمو��ا و��شرو��ا لتخلص 

ل�م من ذلك �� سياق العمل موسوعة صغ��ة ي�تفع ��ا عدد من القراء أك�� ممن 

العر�ية وال ��  ي�تفعون باملوسوعة الكب��ة؛ بل ي�تفع ��ا من ال يقدرون ع�� التوسع ��

اللغات �فرنجية، و�م أحوج إ�� النفع وأو�� بالعناية، ول�س النقص الذي نتمھ 

  بتف�يم �ؤالء دون النقص الذي يتم باس�يفاء مراجع �فاضة و�ستقصاء.
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  عود إ�� الفكر و (السلطة)

   

راجع�� �ديب أل�س إبرا�يم بدوي فيما كت�ت بالرسالة منذ أسابيع عن (الفكر 

  والسلطة)، وكتب إ�ّ� يقول:

(اسمح �� بأن أضيف إ�� �سباب �ر�عة ال�� ذكر��ا �� إيضاح الدافع إ�� طلب 

، وإن لم يكن �س�ب، ف�ناك أناس يطلبون السلطة كحق من 
ً
 خامسا

ً
السلطة س�با

حقوق�م املوروثة أو تقليد من تقاليد �سرة ال�� ال يليق ��م التخ�� ع��ا. ولعل �ذا 

أبرز �سباب نتائج من حيث طلب السلطة، ل�س �� �ذا البلد وحده، بل ��  الس�ب

  جميع البلدان بوجھ عام)

وأتبع ما تقدم بقولھ: (و�ان البد أن ي�شأ عن �ذا الس�ب س�ب سادس معاكس لھ: 

س�ب يدفع بالرجل املو�وب ذي ال��صية العارمة و�رادة املدر�ة إ�� النظر إ�� مثل 

 أنھ أحق أولئك �فراد ا
ً
مل��افت�ن ع�� السلطة نظرة متعالية، نظرة من �عتقد مخلصا

م��م إذ �انت الغاية من ا��صول ع�� السلطة استخدام�ا �� بناء مجد للوطن. وإن 

 لرسالة ممتازة خلق ل�ا إذا لم �عمل ع�� نيل �داة 
ً
مثل �ذا الرجل ليعت�� �� رأ�ي خائنا

اتھ وقدرتھ ع�� ا��لق و�بداع. وما قيمة املتعة ال�� يمكنھ ��ا إبراز موا�بھ وممكن

الفكر�ة أو الذوقية إذا لم �ستطع الرجل أن �س�ثمر قدرتھ البناءة بمطلق طاقتھ 

  وحيو�تھ)

 
ً
، بل ذكرتھ عرضا

ً
ثم يقول �ديب: (أما صاحبنا (ديزرائي��)، فلم أذكر اسمھ نموذجا

وفق إ�� كسف عناصر القوة كرجل �انت لھ نفسية �ديب ودقة إحساسھ با��ياة، 

�� نفسھ ف��ر�ا �� س�يل بلوغ املنصب �ع�� ل��كم. . . ور�ما �ان �� التار�خ �مر��ي 

. ور�ما �ان عندنا �نا من ي�� 
ً
وال��يطا�ي والفر���� كث�� ممن ي�� أن يتخذوا أمثاال

بتداع أن يذكر �� معرض التمثيل. غ�� أن عدم وجود أمثال ال يمنع من خلق أمثال وا

  خطط جديدة �� ا��ياة والعمل)
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ثم يقول �� ختام خطابھ: (فإذا كنت �عتقد أنھ ال يمكن ا��مع ب�ن �دب و�دارة ف�ذا 

رأيك وأنت حر فيما ترى. ول�ن كنت أشك �� ��ة �ذا �عتقاد فما �عزز ش�ي ما 

طموح إ��  قرأتھ لك �� رجعة أ�ي العالء �� معرض كالمك عما �ان �ساور أبا العالء من

لوال ظروفھ ا��سمية ا��اصة ال�� حالت ب�ن عقلھ الكب�� وما أراد. و�و  السلطان

  القائل:

  ولم أعرض عن اللذات إال ... ألن خيار�ا ع�� خ�ستھ)

و�لوح من خطاب �ديب أن صاحبھ ممن يحبون �ستدراك ��ض �ستدراك، و�و 

  طبع �� غ�� قليل من الناس.

طلب السلطة �� فطرة الر�اسة، أو حب �متياز، أو اتقاء فنحن نقول إن أسباب 

شرور املسيطر�ن، أو الرغبة �� ����� �داء ا���ومية لإلصالح، فيأ�ي صاحب 

ا��طاب �س�ب خامس �و م��اث السلطة عن �باء وا��رص ع�� بقا��ا �� �سرة! 

منا�ا! أو �أننا ح�ن �أنما �ذا الس�ب ال ي�ت�� إ�� واحد من �سباب �ر�عة ال�� قد

نقول إن الناس يرثون البيوت ننفي أن البيوت تب�� للسك��، أو �أننا ح�ن �علم أن 

الناس يصنعون الطعام لي�يعوه ننفي أن ��اية الطعام �� الغذاء سواء صنع �� 

  �سواق أو صنع �� الدور.

 من �غ
ً
راض ال�� فالناس ال يحبون أن يرثوا السلطة إال أل��ا تكفل ل�م غرضا

قدمنا�ا. وإال فما بال�م ال يحرصون ع�� وراثة املسكنة من آبا��م املساك�ن؟ وما بال�م 

  ال يحتفظون �� �سرة بالديون واملغارم والوصمات؟

إنما يحرصون ع�� بقاء السلطة �� م��ا��م أل��ا مطلب محبوب، وإنما �� مطلب 

  ة عن �باء.محبوب لألسباب ال�� قدمنا�ا ال أل��ا تركة موروث

أما أن املفكر النا�غ مفروض عليھ طلب السلطان، ف�ذا خالف للواقع، وخالف 

  للقياس املطرد �� (تطور) املل�ات.

ففي الواقع لم يوجد قط مفكر مو�وب وعبقري مثمر �� عالم الفنون تخ�� عن الفكر 

  والفن ليطمح إ�� ا��كم وإدارة الدواو�ن.
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ابھ �ول كنا نكتب (�تلر �� امل��ان) فقلنا من فصل وقبل أن يوجھ إلينا �ديب خط

عن كفاءتھ الذ�نية: (إن ا��قيقة الرا��ة من وراء �ل جدل و�ل مراء �� أن الفنان 

 ما �ان نص�بھ 
ً
املو�وب لن ي��ك فنھ ليعقد مص��ه بالسياسة وغ���ا من املطالب �ائنا

ل ��مال، وال تزال �� إ��اح�ا م��ا، ألن ال�بة الفنية �الوظيفة العضو�ة ال�� ال تقب

ع�� صاح��ا �ال�يام القل�� �� إ��احھ ع�� العاشق املمت�� با��ياة، فال �و �غفل ع��ا 

  وال �� تم�لھ إ�� زمن طو�ل.

(و�ذه ا��قيقة وحد�ا بنجوة عن جميع �قاو�ل وجميع �سانيد. �� ا��كم ا��اسم 

�ب التصو�ر والبناء. ف�� لن �عدو �� كفاءة �تلر الفنية، أو فيما يدعيھ من موا

الطبقة الوسطى بحال، ولن تتجاوز نصاب التذوق الشا�ع ب�ن مصطن�� النقد 

  واملوازنة �� الفنون)

ف�ذا رأى قديم لنا نب�يھ ع�� الواقع كما نب�يھ ع�� املعقول، ألن التار�خ لم يذكر لنا 

 من أسماء العباقرة الفني�ن طلق الفن ليح
ً
 واحدا

ً
كم الناس و�طلب السلطة. قط اسما

ول�س بمعقول أن تمتعھ السلطة كما يمتعھ ا��لق �� عاملھ الف�� الذي يصرفھ ت�و�نھ 

  إليھ.

و�ذا الرأي مطابق لسنة التطور ال�� ت�تقل من ا��مع إ�� التوز�ع، من حصر املل�ات 

  إ�� ان�شار�ا �� عقول كث��ة.

�ان حكيم�ا وساحر�ا و�ا���ا  فاتفق �� زمن من أزمان ال�مجية أن حاكم القبيلة

وطبي��ا وحافظ تار�خ�ا. ف�و ف��ا جامع لوظيفة السياسة ووظيفة الدين ووظيفة 

العلم ووظيفة الفن والثقافة، ثم انق��� �ذا الع�د وتوزعت املل�ات وأصبحت �ل 

 ال تح��� ومقدرة �ستع��� ا��مع بي��ا و��ن غ���ا، 
ً
وظيفة من �ذه الوظائف شعبا

  ا ا��مع إ�� مص��ة للنا�غ وال للمنتفع�ن ب�بوغھ.وال يؤدي �ذ

و�عد �ذه الد�ور املتطاولة يأ�ي من يزعم أن إعراض املفكر�ن وعباقرة الفن عن طلب 

ا��كم خيانة ألمانة النبوغ إذا �انوا �ستخدمون السلطة �� بناء مجد الوطن. . . 
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جل أن �س�ثمر قدرتھ و�سأل: ما قيمة املتعة الفكر�ة أو الذوقية إذا لم �ستطع الر 

  البناءة بمطلق طاقتھ وحيو�تھ؟

فما قيمة ا��ياة نفس�ا �غ�� متعة فكر�ة أو ذوقية؟ وما قيمة مجد الوطن إذا خال من 

املفكر�ن والعباقرة الذين �ع�شون و�موتون للفكر، و�ع�شون و�موتون ملتاع �ذ�ان 

ق �رض باألقدام، وخطوة و�ذواق؟ أ�ل مجد الوطن إذن �� رفع �يدي بالسالم، ود

  إ�� الوراء وخطوة إ�� �مام، وتفرج ع�� السلطة ومواكب السلطة أيام الزحام؟

أ�ذا �و مجد الوطن الذي يخونھ أمناء الفكر والذوق أل��م ال يتطلعون إ�� السلطة 

 إل��ا �لما وفر عند�م نص�ب الفكر والذوق؟
ً
  وال يتحولون جميعا

 فكر الصادق التفك�� لن �شعر باالمتياز إال و�و م�سلط ��أن �ان �ديب يخال أن امل

ا���ومة، ولن يقعد عن طلب ال�سلط �� ا���ومة إال ألنھ عاجز عنھ، ف�و �عيد �ل 

البعد عن دخائل العظمة الفكر�ة ال�� �� عظمة ال شك ف��ا وإن لم يكن ل�ا �� ا��كم 

  سلطان.

جم�رة الناس، فكيف يفوت �ديب  لكن ال��ب �� �ذا أن الز�و بالعقول شا�ع ب�ن

  صاحب ا��طاب أن يفطن إ�� ز�و العقول العالية ال�� �شعر بما ل�ا من الر��ان؟

يقولون �� أمثالنا الدارجة أن ا��لق غضبوا عند قسمة �رزاق فأرضا�م القدر 

  بقسمة العقول، فما م��م إال راض عن عقلھ وإن ��ف وإن ضاق.

رزاق ت�تقل من مالك إ�� مالك، فللطمع ف��ا مع�� مف�وم؛ و�عليل ذلك قر�ب، فإن � 

أما العقول فال ت�تقل من أ��ا��ا إ�� غ�� أ��ا��ا، فل�س للطمع ف��ا مع�� غ�� 

  �قرار بالقصور، وا��رمان من لذة الغرور.

ومغزى املثل كما يقولون أن ر��� ��سان �عقلھ س�ل مألوف �� جميع الطبا�ع 

 ل�س بالدعوى وال ال�شر�ة، فكيف بالع
ً
قل الذي �علم ما عنده وما عند غ��ه علما

 بامتيازه املر��� عنھ أن �غنيھ عن طلب �متياز من طر�ق والية 
ً
بالغرور؟ أل�س خليقا

  �ح�ام؟
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قلنا �� كتابنا رجعة أ�ى العالء: (إن أبا العالء �ان ال ير��� من الدنيا إال بالسيادة عل��ا 

امللك وأما الر�بانية وال توسط عنده ب�ن �مر�ن. فال يحس�ن أو باإلعراض ع��ا. فلما 

أحد أن فكرة امللك عارضة �� ذ�نھ كما �عرض �� ا��اطر �� خلد للشاعر، فإن للمجد 

الدنيوي ل��عة مكبوتة �� قرارة ضم��ه يدل عل��ا شعره ون��ه، وال تزال غالبة عليھ �� 

  ب إل��ا �لما عرضت ل�ا ��ة ظ�ور)جمحات ��واء وفلتات اللسان. فسرعان ما ي�

وقد ظن �ديب صاحب ا��طاب أن ما قررناه �ناك شذوذ مما نقرره �� كالمنا عن 

الفكر والسلطة، وما بھ �� ا��قيقة من شذوذ؛ فا��ن�ن إ�� السيطرة �� نفس أ�ى 

العالء إنما �و �عب�� عن جانب ا��رمان من تلك النفس ول�س بالتعب�� عن جانب 

  از والر��ان.�متي

 للسلطان لو أبصر وملك 
ً
ول�س الوجھ كما ف�م �ديب أن أبا العالء �ان يزداد طلبا

القوة ا��سدية، ولكن الوجھ أنھ �ان يقلع عن �ذا الطلب لو زال عنھ شعور ا��رمان 

الذي داخلھ من ك��يائھ مع فقد بصره وو�ن جسده. فيغلب عليھ جانب الثقة 

  و�متياز.

داخل ال��عات واش�باك�ا �� جميع النفوس �دمية؟ أال يوجد ب�ن ذوي وأي ��ب �� ت

السلطان من يحب أن �ش��ر بالكتابة في�تحل ما يكتبھ لھ ال�اتبون ول�س �و بأديب؟ 

أجل ذلك نقول إن امللكة �دبية الصقة ب�ل حاكم و�ل أم�� و�ل طامع ��  أفمن

  الش�رة باملنثور واملنظوم؟

أن أبا العالء قد عكف ع�� التفك�� ألنھ لم يظفر بامللك و�مارة؛ ومن ا��طأ أن نزعم 

فإن التفك�� ل�س باملنحة (�حتياطية) ال�� تجود ��ا الطبيعة ع�� من فاتتھ املنح 

خرى، ولك��ا منحة أصيلة من رزق�ا فكر ومن لم يرزق�ا لم يفكر وإن أراد. وغاية ما 
ُ
�

 إ�� �نالك أن املفكر املتك�� ا��روم يم
ً
ثل حرمانھ �� آمالھ ودخائل وجدانھ شوقا

الغلبة والبأس والوالية، و�و شوق ال �عد من املل�ات وال من ال��عات ال�� يقاس عل��ا 

  �� غ�� �ذه ا��ال.
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وجملة الرأي أن حاجة ا��اكم إ�� الفكر كحاجة �ل عامل اليھ، فال يلزم من ذلك أن 

  �عمال تحتاج إ�� تفك��.�شتغل املفكرون بجميع �عمال ألن جميع 

ع�� أن ا��كم إلزام والفكر إقناع، وإذا بلغ �قناع مداه ألزم ا��اكم�ن أن �ستمعوا 

  لھ ف�ان سلطة فوق السلطة �� �ذا املقام.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



17 
 

  املباالة

   

  كتب إ��َّ �ديب صاحب �مضاء من خطاب يقول فيھ �عد تم�يد:

 من التجارب 
ً
 ��تدون بالتجارب املاضية (إن ��سان يفيد دائما

ً
املادية. فاألطباء مثال

و�طبقون �� ف��م آخر ما يصل إليھ العلم؛ ومن ثم �ان التقدم امل��وظ �� الطب 

وسائر العلوم والفنون و�داب. فلماذا ال �س�� �مور كذلك �� معا��ة املشا�ل 

�ستطيع أن يطبق ال ير�د أو ال  - �ل إ�سان  -النفسية؟ أر�د أن أقول أن ��سان 

 حدثنا الكث�� من الفالسفة والكتاب 
ً
القاعدة السابقة ع�� مشا�لھ النفسية. فمثال

عما انتا��م من أزمات م��ا ما أخاف�م أو أيأس�م أو آمل�م، ثم أردفوا ذلك بأن وضعوا 

 أقرب �و 
ً
تحت أعي�نا تجار��م وتجاوز�م �ذا الطور إ�� طور آخر. . . وعندنا مثال

 ما �ان ي�� عليھ �� شبابھ من يأس وخوف، صديقكم امل
ً
 مصورا

ً
از�ي الذي كتب كث��ا

 ال طائل تحتھ، وأن ��سان �ستطيع أن �ع�ش 
ً
 أن يقنعنا أن �ل ذلك �ان عبثا

ً
محاوال

دون أن ي�ون بحاجة إ�� ���ء من ذلك. . . فلماذا ال �عت�� الشباب بقول املاز�ي فيأخذ 

بھ �� أ�س وراحة وسعادة؟ ملاذا يأ�ى �ل امرئ إال ا��ياة من حيث انت��، و�ق��� شبا

أن ين�� �� حياتھ ع�� طر�قتھ ا��اصة، فيقبل ع�� ما �سلمھ ل��وف والشقاء و��� �� 

: إذا قيض لإل�سان أن ي�تفع بتجارب غ��ه 
ً
�لم واليأس؟. . . وأر�د أن أقول أيضا

، أم النفسية ع�� النحو الذي ي�تفع بھ �� التجارب املادية، أي�
ً
 وازد�ارا

ً
ون �ذا رقيا

  عندئذ ت�تفي ا��ياة؟)

و�عد إس�اب �� �ذا املع�� يقول �ديب: أرجو أن ي�يح لنا �ستاذ ساعة ��رب ف��ا من 

حديث السياسة وا��رب ونأ�س بھ ف��ا إ�� ظل �دب الور�ف، وأن ي�ون ذلك ع�� 

  صفحات (الرسالة)، فإ�ي من قرا��ا املدمن�ن

  (دم��ور)

  املس��ي صالح 
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و�حضر�ي �� �جابة عن �ذه �سئلة قول ال�اتب �ن�ل��ي ا��ديث س�يف�سن إننا 

 كنا نف�م �� شبابنا فنحن نؤ�ده وال نفنده ��ذه ا���ة!
ً
  ح�ن نقول للشاب: �كذا أيضا

و�و قول حق نافذ إ�� اللباب؛ ألننا ندل بھ ع�� أن �ذا الف�م الذي ننقده ونحاول أن 

إنما �و من طبيعة الشباب ال�� ال محيد ع��ا وال است�ناء ف��ا. ف�ل  نث�� الشباب عنھ

  شاب إذن خليق أن يف�م �مور كما ف�م�ا الشاب الذي نلومھ و��ديھ إ�� خطئھ!

و�كذا �سألنا �ديب: ملاذا ال �عت�� الشاب بقول صديقنا املاز�ي فيأخذ ا��ياة من 

  !حيث انت�� و�ق��� شبابھ �� أمن وراحة وسعادة

وا��واب أن صديقنا املاز�ي نفسھ لو عاد إ�� الشباب ملا اعت�� �ذا �عتبار وال سلك �� 

  ا��ياة إال املسلك الذي عدل عنھ �عد ح�ن

 بحياتھ عن التجارب النفسية ال�� جر��ا 
ً
 تصنع ا��ياة إذ تجعل �ل �� مستقال

ً
وخ��ا

��ه، ول�س �ذا سابقوه. فل�س من ا��ياة أن �ع�ش ��سان عالة ع�� شعور غ

  باملستطاع لو حسن أن ي�ون 

وفر�� شاسع ب�ن املعلومات والتجارب النفسية �� �ذا ا��ال، فإن�� ال أستطيع أن 

أعرف وحدي جميع املعارف ��سانية ال�� عرف�ا السابقون وأضاف إل��ا الالحقون ما 

ع�� ��  أضافوه؛ ولك�� أستطيع أن اجرب وحدي ما جر�ھ �ل فرد وحده، وال خسارة

  ذاك!

ال بل ا��سارة �ل ا��سارة �� تر�ي إياه �شعر (بالنيابة) ع�� وإلغا�ي لشعوري أنا 

 ع�� ما جر�ھ وا�تدى إليھ. أما املعلومات فيكفي أن ت�تقل إ�� ليصبح نصي�� 
ً
معتمدا

 ع�� قدر سواء، فال خسارة �� انتقال�ا من جيل إ�� 
ً
م��ا ونص�ب من عرفو�ا جميعا

 نذكر �نا أن التجر�ة ل�ست مسألة ف�م ولك��ا مسألة ر�اضة و��ب�� أن جيل

فا��صان الوح��� الذي تر�طھ بالقيود وتقيم من حولھ العوائق لتمنع جماحھ 

و�سلس قياده ال يثوب إ�� السالسة ألنھ ف�م أ��ا خ�� من ا��ماح، أو وازن بي��ما 

ع�� حالة ال �ستطيع  موازنة فكر�ة فاختار أفضل�ما �� الرأي واملنطق؛ ولكنھ (ر�ض)

ولو �انت التجارب مسألة ف�م ملا استع���  غ���ا ولو ف�م أن غ���ا �و الصواب
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ً
خط��ا ع�� أحد، فإن حكمة ا��كماء الذين قالوا إن (الص�� مفتاح الفرج) تف�م لفظا

ومع�� �� ��ة ع�ن، ولكن النفس ال تراض عل��ا قبل سن�ن حافلة با��وادث 

  تلك ال�لمات الثالث! لسنون وال تبلغ ��ا مبلغ الر�اضة ع��والدروس؛ وقد تم��� ا

إن �قدم�ن قد أ�لوا فشبعوا. ف�ل �شبع نحن ألن �قدم�ن قد عرفوا الشبع من قبلنا 

  دون أن نأ�ل كما أ�لوا؟

إذا جاز �ذا جاز مثلھ أن �شبع من ا��وادث والتجارب دون أن (نأ�ل�ا) كما أ�ل�ا 

خطتان بم��لة واحدة من البعد و�ستحالة: فألوف �لوف ال ولك��ما  الذين من قبلنا

�شبعونك بما تناولوا من غذاء؛ وألوف �لوف ال �عطونك التجر�ة ال�� تناولو�ا من 

حوادث �يام؛ وإنما الشبع ���ء ال تنالھ إال بما �عملھ وظائف جسمك؛ وكذلك 

أيت أمامك �ل ا��ر��ن التجر�ة ���ء ال تنالھ إال بما �عملھ وظائف نفسك، ولو ر 

والرجل بمفرده قد يجرب ا��الة الواحدة  وسمعت وصف التجارب من �ل لسان مب�ن

ع�� أنماط وألوان ال يحيط ��ا �حصاء؛ فيخونھ عشرة أصدقاء وال تحذره إحدى 

�ذه ا��يانات أن �س��دف لغ���ا أل��ا مختلفة املن�� والن�يجة. و�حب عشر �ساء وال 

ما �عطيھ �خر�ات. و�سافر إ�� القطر الواحد مرات ثم �عود من �ل �عطيھ إحدا�ن 

و�ذا مع�� التجر�ة، و�ذا  مرة بتجر�ة جديدة ال ت��� ما قبل�ا وال ت����ا ال�� تل��ا

  مع�� ا��ياة

و�صل �� ا��ياة املباالة با��وادث واملؤثرات، ألن ال�ائن ال�� كج�از التلقي و�رسال 

حولھ وال تنقطع الصالت ب�ن العالم ا��ار�� و��نھ. فإذا انت�� بھ الذي ال ينعزل مما 

�مر إ�� تجا�ل ا��وادث وقلة �ك��اث ل�ا فتلك ضرورة طارئة تراض عل��ا النفس 

�عد معا����ا وتكر�ر عالج�ا، ثم ي�ون �ستقرار عل��ا بمثابة الصدأ الذي يمنع 

حسنھ بمثابة رفع املفتاح و�عطيل �داء �تصال، فال تلٍقّ وال إرسال، أو ي�ون ع�� أ

  و�ستقبال
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ور�ما ف�م ذلك �� �عض مراحل ا��ياة التالية؛ أما �بتداء بھ �� املراحل �و�� فغ�� 

مف�وم وال مع�ود، إال أن ي�ون عن نقص �� الت�و�ن و��ز عن التجر�ة ما يراد م��ا 

  وما ال يراد

�و السعيد؟ وما جدواه من السعادة إن قيل أن السعيد من وعظ �غ��ه. ولكن أين 

 �� شعوره ف�و �نا مبتدئ 
ً
) غ�� أصيل فيھ! أما إن ا�عظ أصيال

ً
�ان ا�عاظھ (شعورا

ول�س بتا�ع، و�و يجت�ب ا��طر ألنھ أحسھ واخت�� منھ ما يدعوه إ�� اتقائھ. فل�س �و 

  �عالة ع�� تجر�ة
ً
 لناٍس أو ت�ب��ا

ً
ولنتخيل  لغافل غ��ه، ول�ست تجر�ة غ��ه إال تذك��ا

 �س��يح الناس فيھ من (املباالة) فماذا يبقى ل�م من ا��ياة؟
ً
  عاملا

ماذا يبقى من ا��ياة ملن ال يبالون ا��وف والرجاء وال يحنون إ�� ماض وال يتوقون إ�� 

  غد وال يحفلون بحاضر؟

  العر�ان �� القافلة مرتاح

  و�ذا عري �� قافلة ا��ياة!

 أن العناء ال يفيد، ولكن من �ذا الذي �عا�ي والشك أن التجارب �علمنا 
ً
كث��ا

  باختياره؟ ومن �ذا الذي �عا�ي لفائدة يلتمس�ا من عنائھ؟

إنما �عا�ي ��سان ع�� حسب ما عنده من طاقة العناء ال ع�� حسب ما �ستفيده من 

  العناء

ما ول�ذا يوجد ب�ن الناس آحاد معدودون يطلبون العظائم و�بلغو��ا وال يقنعون ب

بلغوه م��ا، و�نظر إل��م مالي�ن املالي�ن فال يتحر�ون ملثل ما ابتغاه أولئك �حاد 

املعدودون، ألن ا��رك �نا �و الطاقة املوجودة ول�س �و الفائدة ال�� لم توجد �عد 

  وال يضمن وجود�ا

إن كرة املطاط تنضرب إ�� �رض مائة مرة وال تزال �علو و�سفل �� أثر �ل ضر�ة. ثم 

نضرب �عد �ذا فتقع حيث �� ال علو وال استفال. أال��ا علمت أن العلو ال يفيد؟ ت

كال. . . بل أل��ا أضاعت مرون��ا ال�� �علو ��ا و��بط. . . فمن الذي يطلب من الكرات 



21 
 

ا��ديدة أن �عت�� بمص�� �ذه الكرة (ا��ر�ة) فتقع حيث �� وتضيع من مرون��ا 

  �� غ�� اختيار؟باختيار�ا ما ضاع (بالتجر�ة) ع

ولست أقول للكرة ال�� سكنت إ�� موضع�ا: غالطي ا��قيقة وعاودي الوثوب وقد 

راضتك ا��وادث ع�� اجتنابھ!! ولك�� أقول للكرة ا��ديدة: إياك أن �غالطي ا��قيقة 

وإن �سك�� ألن غ��ك قد سكن من قبلك. بل اسك�� ح�ن يوائمك الس�ون وال تقدر�ن 

فقلة املباالة ال قيمة ل�ا  �� مادامت لك طاقة بالطلوع وال��ولع�� غ��ه؛ واطل�� وانز 

 ال �غبط عليھ. والبد إذن من 
ً
 أو قصورا

ً
أن لم تأت �عد مباالة، أل��ا ت�ون يومئذ مرضا

مباالة ولو قص��ة �مد قبل أن تصبح قلة املباالة تجر�ة نفسية ور�اضة خلقية. ول�س 

 مع �ذا أن ت�ون تلك التجر�ة مم
ً
ا يحمد ع�� �ل حال، وأن ت�ون تلك الر�اضة شرطا

  مما يقتدي بھ �ل إ�سان

وغاية ما ير�� من انتفاع بتجارب من م��� أن �عيد تجر���ا �� وقت أقصر وع�� ثقة 

أو�� وأبصر. . . ولم؟ لي�سع العمر لتجارب أك�� مما جر�ھ �ولون، ال لينقص نص�بھ 

  من التجر�ة اكتفاء بما جر�وه

 �عا�� مشكالت ا��ياة ثم �عفى بقية  فتكرر �جيال
ً
 واحدا

ً
عبث إذا �ان معناه أن جيال

�جيال من عالج�ا. وتكرر �جيال معقول إذا �ان ل�ل جيل نص�بھ من عبء ا��ياة 

  وعليھ مز�د جديد.
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  وتقديم الساعة مرة أخرى 

   

 
ً
نزل ببلد من البلدان يقول الراوي: سمعت فيما سمعت من ف�ا�ات الناس أن غر�با

يتفرج بالسياحة و�حتال للرزق، فلم ينفرج ضيقھ، ولم ي�سع �� طلب الرزق طر�قھ؛ 

 إ�� مدافن البلد يتعظ و�ستع��، ومال ع�� القبور يقرأ ما كتب عل��ا، 
ً
فخرج يوما

�نا ق�� كتبوا عليھ أنھ ق�� الوز�ر العظيم فالن:  فأذ�لھ ما قرأ و�� بتفس��ه وتأو�لھ

  عدل وأص�� و�لغ من العمر عشرة أيامحكم و 

و�نا ق�� كتبوا عليھ أنھ للقا��� ا��ليل فالن: �انت لھ أح�ام يؤتم ��ا �� مجالس 

القضاء، وأثرت عنھ مؤلفات يتداول�ا الطالب و�دباء، ومات ولم يجاوز من العمر 

و�ناك ق�� لطب�ب، وإ�� جانبھ ق�� ألديب، ووراء�ما ق�� لسرى حس�ب،  أسبوع�ن

وع�� مقر�ة منھ ق�� لنا��� نجيب، وما م��م معمر وال مغتضر يجاوز الساعات و�يام، 

فأستغرب  إ�� الش�ور و�عوام، وال م��م إال من تذكر لھ املآثر و�رتفع بھ املقام

الغر�ب، وس�� إ�� ا��ارس �سألھ �� �ذا الكالم املر�ب: ما خطبكم يا �ذا؟. . . 

�عمرون، وأمواتكم �� املقابر ال �عّد ل�م ش�ور وال سنون. أحياؤكم �� املدينة �ش�بون و 

ف�ل يجاء باألموات من بلد غ�� �ذا البلد، أو �عدون العمر عندكم �غ�� ما ألف الناس 

  من عدد؟

قال ا��ارس: بل �� مدافن القوم، و�� أعمار أبناء آدم، ولك��م �سقطون م��ا ماال 

رور وعمل مش�ور. فمن ثم تنحسر السنوات �سر وال يؤثر، و�ث�تون م��ا ما ق��� �� س

  �عد السنوات، فال يبقى غ�� ��ظات و��ات، و�� ال�� ترا�ا، وتحار �� معنا�ا!

قال الغر�ب: إن �ان �ذا فوصي�� لك أن تكتب ع�� ق��ي ح�ن يتوفا�ي هللا �� بلدكم: 

  من بطن أمھ إ�� الق��!

وأنا أعيد ح�اية �ذا الغر�ب و�قول الراوي مرة أخرى: ثم أدركت�� سنة من النوم 

اليا�س وأسل نف���: كم من الناس يحق لھ أن يز�د ع�� ما أو���؟ وكم من �عمار 

  يبلغ الساعات ع�� �ذا ا��ساب؟
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وإ�ي لكذلك إذ ارتفع بصري إ�� دائرة �ائلة �قطار �أ��ا صفحة الساعة ال�� نق�س 

لعقر�يھ حركة، ولوال أن العقر��ن ��ا الزمن، ولوال أ��ا ���ء ال يدرك لھ آخر وال تظ�ر 

ال ين��يان وال يز�ن ذا�ب�ن ذا�ب�ن إ�� وج�ة بخيل إليك أ��ا حافة وما �� بحافة، 

ولك��ا أشبھ ���ء بخط �فق ا��لوق من و�م الناظر إليھ �بد �لھ يقاس ��ذه 

� الصفحة!! أو �� الساعة السرمدية ال�� ترصد ��ا حر�ات ��وان، إن �� أن �س�

  �ذه الساعة و�� �شمل �ل ح�ن!

يقول الراوي: وأ�� ع�� الصفحة عالمات مختلفة الشيات، ال أ�م بأن استو���ا 

ح�� يت�� �� جواب ما �ممت بالسؤال عنھ �أنھ خطرة من خطوات الضم�� ال 

أسمع�ا وال أرى قائل�ا. . . �ذه عالمات السعود والنحوس، و�ذه مفاتيح �سراع 

لوالب �فالك وم��ا فلك �رض الصغ��، و�ذه و�ذه إ�� آخر ما ��  و�بطاء، و�ذه

  الصفحة السرمدية من مج�ول ومعلوم

وتتحرك يدي إ�� مفتاح من املفاتيح، و���س �� ضم��ي ا��يب الذي ال أسمعھ وال 

  أراه: م�انك! إ�� أين؟

  قلت: إ�� املفتاح الذي �ع�� أوقات النحوس �� ��ة ع�ن

ا أنت وعلم �ذا؟ وأي نحوس تر�د؟ نحوسك أنت، أو نحوس العالم قال: و�حك. وم

أجمع، أو نحوس فر�ق من الناس دون فر�ق؟ �ذه أسرار ال ��ديك ف��ا العالمة وال 

يطيعك ف��ا املفتاح. وإنما قصاراك أن تنظر �� الساعة ال�� تخص حياتك إن ا�تديت 

تطال، ع�� شروط يدلك عل��ا إل��ا. ف�نالك ترى من ساعاتك وأيامك ما يقتضب أو �س

  الدليل املو�ل بتلك �جال

  قلت: وأين أجد �ذه الساعة أص��ك هللا؟

قال: �� خلف �ذه الصفحة. . . ف�نا صفحة ال�ون ا��الد و�ناك صفحات �حياء من 

واستدرنا أو خيل إلينا أننا �ستدير فإذا الدوائر أمامنا م�شاب�ات  أبناء الفناء

الطرف وال يحص��ا ا��ساب، وإذا با��يب الذي ال أراه وال  متداخالت ال يحد�ا

أسمعھ �ش�� إ�� إحدا�ن و�قرئ�� عل��ا أس�� وعالمات السعد والنحس �� عمري، 
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أنت صا�ع. ف�� إن عمرت أو خر�ت لك أو عليك  و�قول ��: دونك ساعتك فاصنع ��ا ما

لم أنك ال تأخذ ثم �عود صاحبنا فيقول: وأع قلما يضار من جرا��ا أحد سواك

السعادة وال تتقي الشقاوة �� �ذا امل�ان، فإنما �و ل��صر وال���يل ثم تحال إ�� 

ا��زانة ال�� ف��ا ما �ش��يھ وتتقيھ، فع�� حسب ما �� يدك من ��ل أوقاتك 

ودارت املفاتيح،  وسعادتك وشقاواتك ي�ون ال�سليم من يد ا��ازن املو�ل ��ذه �مور 

وأر�تھ ال��ل والتعداد، وانتظرت ما يقول، فإذا �و يراجع�� وذ�بت إ�� ا��ازن، 

 أو يبالغ �� مز�ة، وال يث�يھ 
ً
مراجعة البا�ع املتحرج الذي تأ�ى لھ ذمتھ أن �س�� بخسا

  عن ذلك غضب وال است��ال

قال: �ذه سو�عات بل ��ظات لك �� ��ل السعادة، أفأنت نازل عن عمرك �لھ من 

  أجل �ذه ال��ظات؟

  ل�ست �� سعادة خالصة؟قلت: أو 

  قال: ب��، ولكن مأمور بأن أبصرك با��قيقة قبل أن آخذ منك أو أعطيك

ف�ذه اللمحات ال يدخل ف��ا الوقت الذي �شتاق فيھ إ�� السعادة، وال الوقت الذي 

تحن فيھ إ�� ذكرا�ا، وال الوقت الذي �عرف فيھ قدر�ا بفقدا��ا والشعور بالفارق بي��ا 

  و��ن نقيض�ا.

ذه اللمحات تتصل �سعادات أناس آخر�ن لوال �م ملا ظفرت بحصتك ال�� كت�ت و�

 وال انفراد لك بالرأي فيما تختار
ً
 أو ت���و�ا جميعا

ً
 �عنوانك، فإما أن ت�سلمو�ا جميعا

و�ذه اللمحات إنما �� �الري للظامئ فال إرواء ل�ا إال �عد إظماء، وال محل لإليجاز �� 

  ب ��ات السعادة بمثل �ذا �يجازأوقات الشقاء إال أن تصا

 �� س�يل �ذه اللمحات القصار
ً
 �امال

ً
  قلت: أ�ي أغليت الثمن و�ذلت عمرا

 بل اس��حت مما أنت باذل من شقاء، ول�ذه الراحة ثم��ا، فمن 
ً
قال: أنك لم تبذل ش�ئا

  ع��� أن يبذل الثمن غ�� املستفيد؟
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 إذا كر�ناه، قلت: أننا �� عالم الدنيا �ش��ي ا��لو وا��امض 
ً
ونلقي با��امض جانبا

وغاية ما �سومنا البا�ع أن ي�يعنا الفاك�ة املنتقات بأغ�� من سعر الفاك�ة ال�� ل�س 

  ف��ا انتقاء. فلم ال ت�بعون �� بيعكم وشرائكم ما ن�بعھ فيما بي�نا من بيع وشراء؟

  ل!قال: ذلك ألن حالوة ا��لو عندنا من حموضة ا��امض، فل�س بي��ما انفصا

  وسألتھ: وما الن�يجة؟

فأجاب��: والن�يجة أننا ننقصك من السعادة بمقدار ما ننقصك من الشفاء، ول�س 

  �مر كما ظن�ت ز�ادة ع�� �ذه يقابل�ا نقصان من ذاك

يقول الراوي: فتدبرت كالم ا��ازن النا�� فوجدتھ ع�� صواب، وتب�ن �� أن الصفقة 

ش��ط ووفق ما رسم. ف�ذه الساعة ال�� �عمت ��ا ال تنعقد إذا �� ا�عقدت إال ع�� ما أ

ألن�� قضي��ا مع من أحب، كيف أن��ع�ا وحدي وأعزل حسا��ا من حساب عمره؟ 

و�ذه الواحة ال�� ابت��ت ��ا ألن�� ع��ت إل��ا ال��راء كيف أبت�� ��ا وال أبت�س 

�ا وأحالم�ا؟ ب��را��ا؟ و�ذه املرارة �� �أس الفتنة، كيف أترك�ا وال أترك مع�ا �شو�

  و�ذه ا��الصة كيف أستخلص�ا وال أ�عب �� استخالص�ا

 لك، فقد ن��ت وأبلغت ف�ل يضيع �ع�� �� تقديم الساعة 
ً
أ��ا ا��ازن النا��: شكرا

  �غ�� جزاء؟

أ��ا الباحث عما ل�س يوجد: �ذا �و ا��زاء، و�كذا يتعب من يختصر العمر ليختصر 

  الشقاء!

اضية عن تقديم الزمن وتأخ�� الزمن، فحق ل�ذه السنة و�عد فقد كت�ت �� السنة امل

  أن نحفل بتقديم ساعا��ا وإن كنا ال نقدم وال نؤخر ��ذا �حتفال

 يقال منذ قلت:
ً
  وأرا�ي عشت عشر�ن سنة ولم أتب�ن جديدا

  تب�� السعادة ال سعادة مثل�ا ... والعدم قسمة طالب �كس��

كس�� الذي �عطي املعادن ا��س�سة قيمة ومنذ تب�ن �� أن الفقر نص�ب من يطلب �

الذ�ب �بر�ز، وأن الشقاء نص�ب من يطلب �كس�� الذي ت�ساوى بھ معادن �يام 

ف�ل�ا نف�س و�ل�ا محمود و�ل�ا سعيد؛ فال ذاك يبلغ الغ�� و�سلم من الفقر، وال �ذا 
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�مر تراب، يبلغ السعادة و�سلم من الشقاء، وحس�نا نص�ب أ�ل، الفناء ف�م �� أخر 

  و�ل ما أصابوه أنفس من ال��اب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسألة الفقر

   

سأل�� �ستاذ ز�ي مبارك عن رأ�ي �� ا��الف القائم ع�� مسألة الفقر ب�نھ و��ن 

  ، و�عض حضرات القراءأباظة�ساتذة: توفيق ا��كيم، وسالمة مو���، وفكري 

الفقر عقو�ة مستحقة ع��  وخالصة �ذا ا��الف أن الدكتور ز�ي مبارك ير�� أن

���ء من القصور، وان مخالفيھ ير��ون ان الفقر غلطة اجتماعية تص�ب الناس من 

خلل �� (ا��تمع) أك�� من إصاب��ا أيام من تقص�� �� ا���ود. وعندنا نحن أن الفقر 

داء كسائر �دواء: يص�ب املر�ض بھ من إ�مالھ كما يص�بھ من ضعفھ املوروث، 

�يطة إذا جرى مجرى الو�اء الذي تن�شرعدواه، كما يص�بھ مع ترك و�ص�بھ مع ا�

ول�س �� وسع أحد أن يزعم أن م��ان  ا��يطة �� �ذا ا��ال و�� غ���ا من �حوال
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ا��تمع سليم من ا��لل �� توز�ع �رزاق أو تقدير امل�افآت ع�� حسب ا���ود. ففي 

ون الفقر وإن تفاوت ا��لل �ل أمة أغنياء ال �ستحقون الغ�� وفقراء ال �ستحق

  وتفاوت ا��ور وتفاوت الس�� �� �صالح.

ولست أنا ممن ينكرون فضل ال��اعة املالية، أل��ا �� ا��قيقة براعة الزمة لتأس�س 

املرافق �جتماعية و�خالق القومية وتنظيم العالقات، واس�شارة ال�مم، وتوز�ع 

  �عمال ال�� ال �س�بحر �غ���ا عمران

قلت منذ نحو عشر�ن سنة ح�ن عرضت للبحث فيما �عاب من أخالق املرأة خطأ وقد 

 بالبواعث النفسية:
ً
  وج�ال

 غ�� �سباب ال�� �غري بحب املال وإعظام أ��ابھ: نرى 
ً
(. . . أننا قد نرى للمرأة س�با

أن كسب املال �ان وال يزال أس�ل مسبار الختبار قوة الرجل وحيلتھ، وأد�� الظوا�ر 

اجتذاب القلوب و�نظار، واجتالب ���اب و�كبار. فقد �ان أغ�� الرجال �� إ�� 

، ف�ان 
ً
 وأعز�م جارا

ً
القرون أقدر�م ع�� �ستالب وأجر��م ع�� الغارات وأحما�م أنفا

 ع�� شمائل الرجولة ا��ببة إ�� ال�ساء 
ً
الغ�� قر�ن ال��اعة والقوة وا��مية، وعنوانا

ببة إل��ن. ثم تقدم الزمان فصار أغ�� الرجال أص���م ع�� أو ال�� يجب أن ت�ون مح

 احتمال املشاق وتجثم �خطار والتمرس بأ�وال السفر وطول �غ��اب، وأقدر�م ع��

 وقوة 
ً
ضبط النفس وحسن التدب��. ف�ان الغ�� �� �ذا العصر قر�ن ال��اعة أيضا

 �رادة وعلو ال�مة وصعو�ة املراس. ثم تقدم الزمان فصار 
ً
أغ�� الرجال أ�عد�م نظرا

 وأصل��م ع�� املثابرة وأجلد�م ع�� مباشرة ا��ياة 
ً
وأوسع�م حيلة وأك�س�م خلفا

ومعاملة الناس، ف�ان الغ�� �� �ذا العصر: قر�ن الثبات وال�شاط ومتانة ا��لق 

 ع�� فضل 
ً
وجودة النظر �� �مور؛ و�كذا تجد اك�ساب املال الكث�� �� �ل عصر دليال

وعالقة تو�� إ�� نفس املرأة ما �ع�ن غر�ز��ا ع�� اختيار أجدر الرجال بح��ا  الرجل،

وأص�� �باء ألبنا��ا. فال ت��يب عل��ا أن تخت�� مزايا الرجل ��ذا املسبار الس�ل 

  القر�ب، وال لوم عل��ا أن تر�د ثراء املال وال �عدل بھ الفقر والفاقة. . .)
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�ا وال �غض من نفع�ا �� باب ا��دمة �جتماعية، فنحن ال نبخس ال��اعة املالية حق

وال من دالل��ا ع�� ا��لق والكفاءة العقلية، ولكننا مطالبون �� �ذا العصر ا��ديث 

بإنقاذ ا��تمع من ا��لل الشديد الذي ألم بمواز�ن �قتصاد ومعاي�� �رزاق ح�� 

 للمحتال والدجال الذي ال �عطي
ً
  اصبح اقتناء ال��وات م�سرا

ً
 نافعا

ً
الناس بديال

�ساوي الر�ح الغز�ر الذي يتدفق عليھ. ولعلنا نتلطف �� �مر ح�ن نقول إنھ ال �عطي 

 و�و �� الواقع يضر�م بمقدار ما �ستفيد م��م، و�حرم�م بمقدار ما 
ً
 نافعا

ً
الناس بديال

ومثل من �ذه �مثال أولئك السماسرة  �غدقون الرزق عليھ طا�ع�ن أو �ار��ن

ون الذين يتواطئون ع�� إشاعة �راجيف، وإقالق �سواق، واللعب بأثمان �ثم

�سناد و�وراق ل�سرقوا �� ساعات ما تنق��� �عمار دون الوصول إليھ بالس�� 

ومثل آخر من �ذه �مثال تلك  ا��الل أو بالسرقة ع�� طر�قة اللصوص �قدم�ن

�يحة �� البيع والشراء، وإنما �� الصفقات ال�� تنعقد �� ال�واء �غ�� مبادلة �

استغالل لثقة الناس ال�� كس��ا أولئك املستغلون بحكم مراكز�م �جتماعية أو 

  املالية ال بحكم الكفاءة وا���د وتثم�� املال ا��الل

 من �ذه ال�وة الغائرة �� قرارة �جرام فقد نصل إ�� الكفاءات 
ً
 فش�ئا

ً
وإذا ارتفعنا ش�ئا

ى الناس ما ينفع�م و�سر�م، ولك��ا تتقاضا�م جزاًء ل�م أضعاف القيمة ال�� �عط

  حق�ن وأضعاف ما يحتاجون إليھ ملو�ة النفع والسرور

فإخراج رواية ع�� اللوحة البيضاء عمل قد ينفع العقول و�دخل السرور ع�� 

القلوب،ولكن الدنيا �سرف جد �سراف ح�ن �ش��ي نفع الرواية وسرور�ا بمئات 

ا��ن��ات و�� تضن �عشر معاشر �ذا ع�� املآثر ��سانية ال�� يتصل ��ا  �لوف من

واقبح من �ذا أن ت�ون �لوف املؤلفة نص�ب الرواية املاجنة  نفع أقوام و�مرور أجيال

العقيمة وال تح��� ببعض �ذا النص�ب أجود الروايات وأحفل�ا باملعارف واملتع 

مثل الذي ال �ست�� ان �عرض رجولتھ والعظات، أو ي�ون ا��زاء الوافر حظ امل

  للفضوليات من املتفرجات، وال يكتب �ذا ا��ظ لنوا�غ الفن وأفذاذ الرجال
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�ناك خلل �� امل��ات ال نكران لھ وال مناص من إصالحھ، ألن الغ�ن فيھ غ�ن �مم، 

والبالء فيھ بالء ال�مم، ول�س غ�ن فق�� �ش�و الفاقة، أو بالء ضعيف يطلب الرحمة 

وال نطمع أن ي��ء اليوم الذي ي�ساوى فيھ العمل وا��زاء �ل املساواة،  نصافو� 

 يمنع ا��يف و�حقق العدل �� �ل تقدير؛ ف�ذا مستحيل، 
ً
و�بطل فيھ ا��لل بطالنا

ولعلھ غ�� محمود �� عقباه، ألن الدوافع ا��يو�ة إذا استقامت �ذه �ستقامة خيف 

  السواءعل��ا أن تفقد �ندفاع الذميم ع�� 

لكننا إذا اس�بعدنا الكمال املطلق فالنقص املطبق أو�� منھ باإل�عاد، و��ن املثل �ع�� 

واملثل �د�ى خطوات ال �عيا ��ا قدرة ��سان وال يجمل بھ أن يقعد ع��ا مكتوف 

اليدين مقيد الرجل�ن، وحاجة مصر إ�� ا���د �� �ذا الباب اعظم من حاجة بالد 

  صراخ ال �سمع لھ صدى �� �ذه البالدكث��ات �علو ف��ا 

وقوام �صالح �� مسألة الفقر ع�� أن ما نرى أن نذكر ا��قائق �ل�ا وال نكتفي بجانب 

  واحد م��ا دون سائر جوان��ا

أو ا���� �� �ذه املسألة أن نقرن �ل حقيقة جامحة بحقيقة �ابحة �ساو��ا وتكف من 

  غر��ا

 ما �ان أنفس من القوت فأول ا��قائق �� مسألة الفقر أن حي
ً
اة ��سان �ائنا

والكساء ومطالب املع�شة، وأنھ ما من مخلوق آدمي ���ز عن تقديم خدمة ت�ا�� ثمن 

 ففي تقسيم �عمال 
ً
 أو عر�ا

ً
قوتھ وكسائھ ومطالب ع�شھ. فإذا �لك إ�سان جوعا

ظا�رة و�إزاء �ذه ا��قيقة ال نقص �ستدركھ املص��ون واملت�لفون �سياسة �جتماع

 وجدارة بطول العناية والتدبر، و�� أن �مان �ل 
ً
حقيقة أخرى ال تقل ع��ا ظ�ورا

 من ا���د النافع مبعثھ طلب �مان �� 
ً
�مان، خطر ع�� ال�مم و�ذ�ان. فإن كث��ا

املستقبل، وشعور النفس با��اجة إليھ �� أخر�ات ا��ياة. فإذا اطمأن إليھ �ل �� من 

حركتھ وغلب عليھ حب �ستقرار، وم�� العالم بخطر من جراء بداية حياتھ ف��ت 

 ذلك �و أخطر عليھ من ���اف �� تقسيم �عض �عمال وتوز�ع �عض �رزاق

 فوق ما 
ً
و�ناك حقيقة ال مراء ف��ا و�� أن املغامر�ن املقتحم�ن ينالون أحيانا
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 �عض ما �ستحقھ ا��رومون ال
ً
ذين ال وزر �ستحقون من جزاء، و�أخذون أحيانا

  عل��م �� �ذا ا��رمان

 
ً
 �� �رواح فضال

ً
أما ا��قيقة ال�� بازا��ا ف�� أن املغامر�ن املقتحم�ن ينكبون أحيانا

عن نكب��م �� �رزاق و�موال، وأ��م ال ينطلقون مع طبا�ع�م القو�ة �� عالم �شتد 

جاح كب�� و��ن قيوده وت�ساوى نتائجھ وال ت�سع فيھ ال�وة ب�ن �مل العظيم �� ن

و�ناك  �قدام العظيم ع�� خيبة قامة للظ�ور، وأن خسارة العنصر املسالم الود�ع

حقيقة من �ذه ا��قائق فحوا�ا أن الغ�� ل�س بجر�مة، وأن الفقر ل�س بفضيلة، 

فلن يقول أحد بھ مسكة عقل أن �غنياء، وأن الفقراء �ستحقون الغ�� أل��م فقراء، 

  �فراط �� الغ�� و�فراط �� الفقر ظلمان محققانوأن جاز أن يقال أن 

أما ا��قيقة ال�� بازا��ا ف�� أن �مر ال يرجع �نا إ�� العدل و�ستحقاق، ولكنھ يرجع 

إ�� صالح ا��تمع ولو نال فيھ فر�ق فوق ما ي�ا�� عملھ وجدواه. ف�ل عضو شاك 

��دوى؛ و�غ�� �ذا ي�لف ا��سم �عض �حيان فوق حقھ وفوق نص�بھ من العمل وا

و��يح أن العالم مدين للعصامي�ن، وأن  العالج ال �ستقيم ��ة �جسام

العصامي�ن لم يولدوا �� الذروة العليا من طبقات �مة، ولكن ل�س ب��يح أن طبقة 

ا��ضيض �� صاحبة ا��صة الك��ى �� إنجاب العصامي�ن؛ وإنما ال��يح أ��م 

 ب�ن الطبقة ال�� ��
ً
ك��ا رذائل ال��ف والغرور والطبقة ال�� ��ك��ا رذائل ي�شئون وسطا

ال�وان واملسكنة. ومعظم املص���ن الذين نفعوا الفقراء لم ي�ونوا من ��ايا الفقر 

رأي القائل�ن إن الفقر املدقع الذي  املدقع واملن�ت املنحدر البالغ �� �نحدار، مما يؤ�د

 �عد عقب إنما �و قصور ��
ً
الذ�ن وا��لق يحل�م حيث يحل  يالزم أ��ابھ عقبا

  القاصرون املتخلفون أيا �ان ا��تمع الذي �ع�شون فيھ

و�عد �ذه ا��قائق جميع�ا تبقى لنا حقيقة ال يطول ف��ا جدل املنصف�ن، و�� أن 

الفقر آفة يجب أن تزول إذا استطعنا ان نز�ل�ا، و�جب إال يمنعنا عن أزال��ا إال ما�ع 

عدم �ستطاعة، ولو �ان الفقراء مستحق�ن ملا �م فيھ.  واحد ال نحفل �غ��ه: و�و
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فلن يبحث منصف عن املر�ض �ل جلب املرض لنفسھ بيده، أو سيق إ�� املرض 

 عليھ، إذا �انت املسالة مسألة طب وشفاء مستطاع
ً
  مكر�ا
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  املال

   

ديث الفقر والغ��، قال الدكتور ز�ي مبارك �� حديثھ عن الفقر والغ��، وال ��اية ��

  وال الفقر والغ�� ين��يان من الدنيا:

(. . . لن أقول �لمة �� الوارث�ن ب��ة أ��م يرزقون بال كد وال اج��اد، فلو عطل نظام 

 أن ت�ون  أل�عدمامل��اث 
ً
ال�شاط ��سا�ي �عض ��عدام، وآلثر الناس جميعا

لنا ا��ق �ل ا��ق لصرحنا ج�ود�م مقصورة ع�� كسب القوت من يوم إ�� يوم. ولو ق

بأن امل��اث �و أجمل نظام عرفتھ ��سانية، ف�و الشا�د ع�� أن ا���اد �� طلب 

الرزق ال يضيع، وأنھ قد يصل إ�� �عقاب وأعقاب �عقاب، وذلك أقوى حافز لتأر�ث 

  عزائم الرجال)

ور ع�� �باء ورأ�ي �� امل��اث أنھ حق وعدل، وأن املذا�ب �جتماعية، ال�� تحرمھ تج

و�بناء، وال تتحرى س�ن الطبيعة فيما جرت عليھ ب�ن جميع �حياء، ألن ا��تمع ال 

�ستطيع أن يحول ب�ن �ب و��ن تور�ث أبنائھ ما اشتمل عليھ من عيوب ا��لق 

والفكر ومن دمامة الوجھ وشوه ا��سم وضعف ال��كيب؛ فل�س من العدل أن يحول 

 أن تفرض للمجتمع حصة  ب�نھ و��ن تور���م ا����
ً
 من ا����، وإن �ان عدال

ً
أو نص�با

  وافية من ذلك النص�ب

كذلك تجري الطبيعة ع�� سنة الوراثة �� جميع السالالت، و�� سنة أعرق من 

 ليلغ��ا ��سان �ل �لغاء 
ً
ا��تمعات ��سانية وغ�� ��سانية، ولم ت�شأ عبثا

  بقانون أو نظام

 أن ت�ون لكن�� أخالف الدكتور 
ً
�� قولھ إن امل��اث لو عطل (آلثر الناس جميعا

  مقصورة ع�� كسب القوت من يوم إ�� يوم. . .)

فإن طلب املال كطلب العلم فطرة ال تتوقف ع�� التور�ث وال ع�� ما �عقبھ �باء 

لألبناء، وقد ��مل ��سان رزقھ ورزق أبنائھ ليتا�ع الدرس و�تق��� مسألة من مسائل 

 من علومھ ودروسھ إال ما العلم وا
ً
ملعرفة، و�و ع�� يق�ن أنھ لن يخلف ألبنائھ زادا
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و��ن طالب املال من  يخلف املعلمون للمتعلم�ن، وقد يفو��م منھ ح�� �ذا النص�ب

فيخ��� نفاد مالھ  بلغ أرذل العمر ول�س لھ عقب وال �و ممن ي�سطون الكف باإلنفاق

  .عشرات السن�ن ملا خ��� ع�� مالھ النفادالكث��، وم��م من لو �سط يده باإلنفاق 

 لھ نظراء كث��ون �ان يملك القصور و�دخر �موال �� املصارف، ولھ 
ً
أعرف رجال

معاش ال ينقطع من خزانة ا���ومة، و�و مع �ذا يبخل ع�� نفسھ بالقليل و�ع�ش 

جر إال مع�شة الفقراء، و�راه ا��وذية �� الطر�ق ف��ر�ون منھ ألنھ يأ�ى أن ينقد�م � 

ع�� حساب ما �عود قبل أر�ع�ن أو خمس�ن سنة يوم �ان للمليم سعر القرش �� �ذه 

 �� أوراق املصارف ال�� 
ً
�يام. وأ��ب ال��ب أن �ذا الرجل ال��يح �ان مجدودا

يناط ��ا النص�ب ف�ان ير�ح جوائز�ا �و�� من ح�ن إ�� ح�ن. وحدث مرة أن وكيلھ 

أخر إيداع�ا املصرف الذي �عاملونھ بضعة أيام، فلما �سلم جائزة من �ذه ا��وائز و 

راجع الغ�� ال��يح حسابھ قطع أر�اح ا��ائزة �� �ذه �يام القليلة من مرتب الوكيل 

املسك�ن، و�و ���ء يبذلھ من ير�ح مثل �ذه ا��ائزة �بة ملن يحمل إليھ �شار��ا وال 

  يندم عليھ

الع�ش الطو�ل �عد السن ال�� ارتفع  ولم يكن ل�ذا الرجل عقب وال �ان لھ مطمع ��

 ال��ا، ولكنھ يطلب املال ألن طلب املال ش�وة ال �ش��ط أن تتعلق باإلنفاق والتور�ث

ولو نظر الناس إ�� الواقع �� أمر الورثة ملا حرصوا ع�� ترك املال �عد�م لألبناء 

م��اث يبلغون و�حفاد؛ فإن أبناء الفقراء الذين عاشوا �� الدنيا ع�شة راضية �غ�� 

أضعاف الوارث�ن عدة سواء ورثوا الكث�� أو القليل، وأن الذين أشقا�م امل��اث ال 

يقلون عن الذين سعدوا بھ وحفظوه أو زادوا عليھ، وأن الذين يموتون و�م خائفون 

 من الذين يموتون و�م مطمئنون إ�� حسن 
ً
من تبديد أبنا��م ل��و��م أك�� جدا

  التصرف ودوام ا��ال

العالمة �عقوب صروف طيب هللا ثراه يوصي�� �لما لقيتھ أن أدخر وأن أحسب  �ان

حساب املال وال��اء، و�أنھ أ�س م�� التوا�ي �� �صغاء إ�� �ذه النصيحة فروي �� 

 جرى ب�نھ و��ن تاجر من كبار التجار السور��ن العصامي�ن رآه مشغول البال 
ً
حديثا
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عد موتھ من تقسيم و�وار. قال: و�كذا الدنيا مع�� بما يخشاه ع�� ثروتھ وأبنائھ �

دواليك ب�ن جيل عصامي يجمع، وجيل عظامي يضيع ما جمعھ �باء، و�أ�ي باملعذرة 

  ملن ي���ون �بناء فقراء ناشط�ن �� طلب ا��اه وال��اء

 قال العالمة صروف: ومنذ أيام طرق علينا الباب أبناء صاحب من أ��ابنا مات فجأة

، يأ�ل ما �شت��، ول�س �� الدا
ً
ر ما �شيعونھ بھ إ�� ��ده؛ و�ان �ذا الصاحب مفراحا

و�ل�س الفاخر من الثياب، و�طعم أبنائھ أحسن مطعم، و�كسو�م أجل كسوة، 

 ع�� ص�نية من ا��لوى أو الفاك�ة، و�و ال �شغل 
ً
 م��لال

ً
و�ق��� س�راتھ بي��م ضاح�ا

ون و�شر�ون. فأي �بو�ن أسعد؟ وأي بالھ ��ظة بما ي�ون، وال يبا�� �عد موتھ ما يأ�ل

  �بناء أحظى بحسن املص��؟

 يجيبھ من �شاء 
ً
و�ذا السؤال الذي سألھ الدكتور صروف سيظل أبد الزمان مسؤوال

 بتور�ث أبنائھ، وال املشغول بتور�ث 
ً
كما �شاء؛ ولكنھ جواب لن يجعل املفراح مشغوال

 ينعم با��اضر وال �ع�� نفسھ ب
ً
  الغيب ا���ول.�بناء مفراحا

 
ً
 من خدا�ع النفس أن �علل حرص�ا ع�� املال بحب �بناء، ولو �ان حٌب ما�عا

ٌ
فخد�عة

أن ينفق ��سان �ل ما عنده ل�ان حبھ لنفسھ وخوفھ ع�� غده أحرى أن يمنعھ 

  و�قبض يديھ، ولك��ا خد�عة النفس كما نقول ت��اءى ل�ا �� مختلف الذرا�ع والتعالت.

ر أع مال ��سان بالبواعث والدوافع قبل أن تفسر بالنتائج والغايات. وإذا إنما تفّسِ

 يجمع املال ألنھ يخاف عاقبة الفقر، قلنا: وملاذا يخاف �ذه العاقبة 
ً
قيل لنا إن فالنا

ال�� ال يخاف�ا غ��ه!! إنھ ال يخالف غ��ه إال الختالف البواعث النفسية دون �ختالف 

  ل��ا من جانب التأمل والتفك��.�� الغايات ال�� قد يتفقون ع

املال يطلبھ ��سان لباعث قبل أن يطلبھ لغاية، ومن بواعث طلبھ ا��وف واملنافسة 

والطموح وحب الكسب للكسب كما يفرح الالعب بالر�ان الذي ل�س من ورائھ طائل، 

و�نا موضع التحذير للمص���ن الذين �عا��ون مسألة الغ�� والفقر ع�� أساس 

والقواعد �قتصادية و�غفلون عالج�ا ع�� أساس الشعور والبواعث النفسية. �رقام 

فأنت إذا أعطيت الفارس قصبة السبق قبل دخولھ امليدان لم ترحھ ولم �عطھ ما 
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ير�د؛ وإذا منعت املتنافس�ن أن ي�نافسوا ألنك ضمنت الرزق ألبنا��م أو ضمنت �مان 

ولم �عط�م ا��ياة ال�� جعل��م  ل�م �� عقبا�م لم �ستأصل أسباب التنافس

  ي�نافسون.

إنما الواجب أن ندع الناس يطلبون املال كما يطلبون العلم أو يطلبون ا��اه أو 

يطلبون السرور أو يطلبون الفرص النادرة واملقاحم ا���ولة، ول�س علينا أن �سأل�م 

غاية ما يحق ملاذا يطلبونھ، وإنما علينا أن نمنع�م إنفاقھ فيما يض�� �خر�ن، ف

الصدد أن يحرم الغش وا��ور وتخو�ل أناس �غ�� حق ما يحرمھ  للمجتمع �� �ذا

  غ���م من العامل�ن.

 من الطراز �ول، و�انت لھ بحوث مش�ورة �� مخاطبة 
ً
 ر�اضيا

ً
�ان أوليفر لودج عاملا

 من الر�اضيات والروحيات إ�� املب
ً
احث �رواح وما وراء املادة، ور�ما انصرف أحيانا

�جتماعية وشؤون ال��وة والسياسة، ولكنھ �ان يأ�ي ف��ا إذا انصرف إل��ا بمقطع 

الرأي وفصل ا��طاب، ألنھ �عيد من ال�وى وال�شيع ل�ذا املذ�ب أو ذاك. . . فمن 

نصائحھ �� �ذا الباب أن تتو�� الدولة مراقبة املال كما تتو�� مراقبة السالح، ألن 

ال ال يقل عن ا��طر من سوء استخدام السالح، ور�ما ا��طر من سوء استخدام امل

ظ�رت جر�مة السالح �عد اق��اف�ا بقليل ولقي صاح��ا من ا��زاء ما فيھ ع��ة لغ��ه؛ 

أما جر�مة املال فقد ينق��� العمر و�� خافية؛ وقد يق��ف�ا أناس �عيدون من 

  سدسات.الش��ات أل��م ل�سوا من حثالة ا��لق الذين �عتدون با��ناجر وامل

فإذا وجبت مراقبة املال �� أيدي املسيطر�ن بھ ع�� سواد الناس، فمن الواجب أن 

ت�ون الرقابة ع�� النحو الذي قصد إليھ الر�ا��� الكب��، وال سيما �� العصر الذي 

 ملع�� الثقة و�ئتمان. فال يجوز �� �ذا العصر أن توضع الثقة 
ً
أصبح املال فيھ مرادفا

دي أناس �عبثون ��ا ج�رة أو خفية، وال يجوز إذا �� وضعت �� �عض �جتماعية �� أي

 �غ�� رقابة أو حيطة أو �غ�� علم بما تتجھ إليھ وتجري فيھ.
ً
  �يدي أن ت��ك �مال

و�نا �سأل: ما �� حدود الرقابة �جتماعية ع�� سيطرة �موال �� أيدي �فراد أو 

  ا��ماعات ال�� �سوس أموال �فراد؟
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�ذا السؤال أن الرقابة الوحيدة املمنوعة �� الرقابة ال�� �شل الدوافع وجواب 

النفسية والبواعث ا��يو�ة وتخرج�ا �� نظام�ا مخرج ا���ود �لية و�رقام 

 من تنظيمھ النفوس تنظيم �الت 
ً
ا��سابية، فإن ا��تمع ��سا�ي لن يكسب ش�ئا

  م ل�ا من ا��طوط والغايات.ال�� تتحرك بأمر و�سكن بأمر وال تتخطى ما يرس

فللمجتمع أن يراقب املال وأن يأخذ نص�بھ منھ للمص��ة �جتماعية ال�� �ش��ك ف��ا 

�غنياء والفقراء، ولكن ل�س للمجتمع أن يم�� الطبيعة و�جور ع�� حر�ات النفوس 

و�واعث ا��ياة، ألنھ يتعرض بالقوان�ن ألمر لم تخلقھ القوان�ن، و�أخذ ما ل�س �� 

  سعھ أن يرده أو �عوضھ بمثلھ.و 
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  الزوجة املث��

   

وصلت إ��َّ محاضرة العالم الفاضل الدكتور عبد املعطي خيال عميد �لية ا��قوق 

باإلسكندر�ة �� موضوع (الزوجة املث��)، و�� ا��اضرة ال�� اق��ح��ا عليھ وزارة 

ا يقول ما فحواه الشئون �جتماعية، وأذاع�ا �ستاذ �� منتصف الش�ر املا���، وف��

أن �فة �ل�ا ��: (حرص الشباب ع�� املادة، وجر�ھ وراء الكسب، وحطھ من القيم 

ال�� خلف�ا السلف الصا�� ومن قواعد �خالق ال�� �انت مقررة عند�م، واكتفاؤه 

  بال��ل من اللذات)

ھ وظ�ر العدد املا��� من (الرسالة) وفيھ مقال صديقنا �ستاذ الز�ات الذي �عقب ب

ع�� خطاب السيدة (لي��)، وما رأتھ من أن الس�ب املباشر واملصدر �ول ملش�لة 

: (إن املال إذا جعل غاية للزواج �ان شقاء ملن ھالزواج �و املادة، و�ان ختام مقال

  وجدتھ وملن فقدتھ ع�� السواء. . .)

ة وعندي أن املادة �� آفة العصر ا��ديث �لھ، و�� عداد مشا�لھ للك��ى مش�ل

الزواج. فالناس ال ي��ال�ون ع�� املادة وال ع�� اللذة العاجلة إال إذا قل إيما��م با��ياة. 

ومن ثم �غلب ال�� ع�� الشيخ والضعفاء، كما �غلب ع�� الشعوب ال�� ضاعت من 

أيد��ا السيادة وقيم ا��ياة العليا. ف�ل ��الك ع�� املادة إنما �و بديل من ا��ياة 

قة بنفاسة ا��ياة، و�أنما يقول ��سان لنفسھ: عالم الص�� ال��يحة، أومن الث

و�نتظار و�رجاء وأي ضمان لك من �خالق والعواطف و�� �باء؟ إنما ضمانك 

الوحيد املادة ال�� �� يديك، واملنفعة ال�� �سوق غ��ك إليك، و�ل ما عدا ذلك ال 

 عليك
ً
من آفات العصر  لكن الزواج مش�لة ك��ى، ولو خلص الناس يجدي ش�ئا

  ومشكالتھ، ومن ولع الشباب بمآر�ھ ولذاتھ

الزواج مش�لة ألنھ يحاول التفوق ب�ن نقائض كث��ة �� الطبيعة ��سانية، وال يقتصر 

أمره ع�� التوفيق ب�ن فردين فمن الناس من يضن أن الزوجة املث�� �� املرأة املث��؛ 
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ألن املرأة املث�� من شأن  و�ةو�ذا �� اعتقادنا خطأ ظا�ر يك�شف بقليل من الر 

  الطبيعة

وقد  أما الزوجة املث�� فمن شأن ا��تمع و�داب ��سانية حسبما تتعاقب ��ا �زمان

ت�ون املرأة أن�� طبيعية من الطراز �ول �� ت�و�ن �نوثة؛ ول�س من املالزم �عد �ذا 

��ا أو �� رعاي��ا لآلداب أن ت�ون زوجة من الطراز �ول �� معاشر��ا لزوج�ا و�� أموم

وقد ت�ون املرأة زوجة مث�� �� الب�ت و�مة، ومع الزوج والولد، وال يلزم من  وقيود�ا

وتنج�� �ذه ا��قيقة �عض ا��الء إذا  ذلك أن تبلغ ف��ا �نوثة الطبيعية تمام�ا

 تذكرنا أن ا��يوان فيھ إناث مثليات �� عرف الطبيعة، ول�س فيھ زوجات مثليات ع��

  النحو الذي يتطلبھ ��سان

و�نا مش�لة ل�ست بال�ينة من مشكالت الزوج، أل��ا مش�لة التفوق ب�ن ما توحيھ 

 ا��تمعات، و�ما ش�ئان ال يتفقان �ل �تفاق طبيعة �ن��، و��ن ما تمليھ آداب

و�ف�م �عض الناس أن الزوجة املث�� �� ال�� تر��� الرجل، وان الزوج �مثل �و الذي 

و�ذا خطأ آخر من أخطاء �راء �� �ذا املوضوع، و�كفي أن �سأل: ما �و  ��� املرأةير 

 ل�ذا ا��طاء املش�ور 
ً
 سر�عا

ً
الزواج مقصود  غرض الزواج، لي�ون ا��واب ت��يحا

ألنھ وظيفة اجتماعية ونزعة إ�سانية، و��� أن يتم أداء �ذه الوظيفة بمضايقة 

 أو بمضايقة
ً
�ما، كما ي�� أن يتم أداؤ�ا بما ير��� زوج واحد م� الزوج�ن معا

أحد�ما أو �ل��ما، فال غرابة من أجل �ذا أن ت�� الزوجة املث�� �ع�د الزواج و�� ال 

تر��� الرجل �ل �رضاء �� �ل ح�ن، وأن ي�� الزوج �مثل بذلك الع�د و�و مكره ع�� 

ل�ينة كذلك من و�نا مش�لة ل�ست با إغضاب حليلتھ ال�� يتو�� ل�ا �رضاء و�يناس

مشكالت الزواج، أل��ا مش�لة التوفيق ب�ن ال�وى والواجب، أو ب�ن النظر القر�ب 

  والنظر البعيد، و�� املش�لة ا��الدة �� حياة ��سان

 أمثل المرأة 
ً
ومن املشكالت �� �ذا الباب أن الزوج �مثل المرأة ال يلزم أن يصبح زوجا

 المرأة �� حدود الثالث�ن، والرجل الذي فيھ صالبةأخرى. فالرجل �� �ر�ع�ن زوج أمثل 

زوج أمثل للمرأة ال�� ف��ا ش�اسة، والرجل ا��ليم املئتد زوج أمثل للمرأة املت��لة 
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الرعناء، ولك��م يختلفون وال يتوافقون �ذا التوافق، فإذا �م أسوأ �مثلة لألزواج 

 �� الرفاء والوفاء
ً
  �� العصر ا��ديث والب�ت مش�لة املشا�ل وأقل�م أمال

 ب�ن العالم البي�� والعالم ا��ار��، 
ً
ففي العصور املاضية �انت املسافة قر�بة جدا

و�انت املال�� ا��ارجية أشبھ ���ء بمال�� املنادر �� البيوت مع قليل من التوسع 

والتعميم. فلم يكن من العس�� أن تتفق مع�شة �سرة ومع�شة ا��افل السا�رة، ولو 

  ل ل�و وانطالق�انت محاف

 ب�ن عالم الب�ت والعالم ا��ارج، الن املناظر ال�� يرا�ا 
ً
أما اليوم، فاملسافة �عيدة جدا

ب�تھ ولو �ان من أ�ل السعة وال�سار، وإنما �شأ  السا�ر �� العالم ا��ارج ال يرا�ا ��

 عمل�ا ع�� جماعات �ذا عن اخ��اع �الت ال�� �عمل لأللوف وألوف �لوف وال تقصر

من الناس �عدون بالعشرات كما �انت محافل الل�و �� العصر القديم. ول�س من 

املعقول أن تنفق الشر�ات مليون ر�ال ع�� منظر س�نما يدار �� مندرة أو ��و أو قصر 

 من �ذه �خ��اعات يوافق ا��ياة البي�ية غ�� 
ً
كب�� بضع ساعات؛ وال �عرف اخ��اعا

لصغ�� والكب�� �� البيوت، و�و وحده ال �غ�� عن سائر املذياع الذي �س�ل اقتناؤه �� ا

  أال فان�ن ال�� ت�نوع �� محافل الس�رات

فالب�ت �� العصر ا��ديث م�دد �ساس، وال وقاية لھ من �ذا ال��ديد إال �قالل من 

العواصم الك��ى و���يع �قامة �� الر�ف، وإال تر�ية الذوق املستقل الذي يصعب 

ة ا��ما���، وتر�ية �رادة الفردية ال�� ��م�ا أن تنطوي ع�� نفس�ا ا�غماسھ �� غمر 

 �عد ح�ن، و�����ا أن تنعم بالعشرة �خو�ة ب�ن ال��ب املتفا�م�ن و�قارب 
ً
حينا

  املتعاون�ن، فوق إ��ا��ا ب��ة السواد وزحام القطيع

 آلفات ال
ً
 حاسما

ً
 ملش�لة الزواج وال عالجا

ً
عصر ا��ديث، ول�س ما نذكره �نا حلوال

ولكنھ محاولة لف�م املشا�ل ع�� حقيق��ا الغ�� ع��ا وعن أمثال�ا قبل الرجاء �� عالج 

نا��؛ إذ �ل عالج ال �سبقھ الف�م ال��يح يقع ع�� غ�� الداء، وقد يضاعف �ذى 

  من الشفاء
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�ة باقية ع�� الزمن   لن تخ�� الزواج من عقدة مؤرَّ
ً
إال أننا �عتقد أن ا��لول جميعا

تلك العقدة ��  لھ، أل��ا قائمة ع�� طبيعة �� النفس ��سانية ال ير�� ل�ا تبديل كب���

غرابة �سرار ا���سية ال�� تدفع بالرجل إ�� اختيار املرأة، وتدفع باملرأة إ�� اختيار 

 أن يحب الرجل امرأة �ستحق حبھ، أو تص��ھ وتص�� أبناءه، أو 
ً
الرجل. فل�س لزما

 أن ي��ك املرأة ال�� �سعده و�تعلق تجد فيھ مز�ة �امل
ً
ز�ة ال�� يجد�ا ف��ا؛ بل يتفق كث��ا

 أن ��وا�ا لألسباب ال�� توجب عليھ احتواء�ا 
ً
باملرأة ال�� �شقيھ، و�تفق كث��ا

و�عراض ع��ا. وشأن املرأة �� �ذه ا��ليقة أ��ب من شأن الرجل وأنأى عن الرشد 

الص�ا ملن �ستحق م��ا �خالص اندر من ودوا�� �ختيار املم�� البص��؛ فإن إخ

إخالص�ا ملن يفسدو��ا و�س�ئون إل��ا، و�� خليقة ل�ا أسرار اعمق من عرف ا��تمع 

وآداب الزواج وأواصر ��ل و�سر، ول�س بامل�سور مع بقا��ا �� الطباع خلو الزواج 

 من �سرار، ولكن الطبيعة ��دينا إ�� �عض �سرار كما تخفى عنا كث� من املشكالت
ً
�ا

وحس�نا أن نقتدي ��ا �� أسالي��ا لن�ت�� إ�� ���ء �� �ذا الباب خ�� من ال���ء. فإن 

أسالي��ا �� عالقة ا���س�ن تجري �� ن���ن مطردين ال يختلفان ب�ن ��سان وسائر 

أول �ذين الن���ن �و مزج  ا��يوان وإن اختلفت �� ا��يوان �عض املظا�ر والغايات

رور، فال يخدم ��سان النوع بإدامة ال�سل أو باإلصالح و�رشاد إال و�� الواجب بالس

  خدمتھ سرور لھ يقو�ھ ع�� واجبھ و�غر�ھ باحتمالھ

وثا�ي �ذين الن���ن (التور�ط) الذي يقيد ��سان ح�ن ير�د �فالت فال يقدر ع�� 

الص�� عل��ا �عد �فالت، ألن مصاعب النجاة من ا��الة ال�� �عان��ا أك�� من مصاعب 

وقوعھ ف��ا. وخ�� �مثلة ع�� ذلك كفالة �بناء ومتا�عة الس�� �� س�يل ا��د من 

وتلك  مرحلة إ�� مرحلة، وقد �ان السا�� فيھ يحسب أنھ مس��يح �عد املرحلة �و��

  �داية ال �عدم الفائدة من يتوخا�ا �� عالج جميع املشكالت
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  �� الزواج

   

لقصص الغرامي أو قصص ا��وادث �خاذة، ال أحسب أن ا��م�رة الغالبة من �عد ا

القراء ��تمون بموضوع عام �ا�تمام�م باملوضوعات �جتماعية ال�� ل�ا مساس 

بالرزق أو مساس بالعالقات ب�ن ا���س�ن، وع�� رأس �ذه املوضوعات ا��ب 

صر ع�� �ف�ار ا��ردة أو والزواج؛ ألن �مر �� �ذه املوضوعات وما إل��ا ال يقت

البحوث �فالطونية ال�� �شتغل ��ا الدارسون وأ��اب النظر والتأمل دون غ���م، 

ولكنھ �شمل املسائل اليومية ال�� �عرض ل�ل إ�سان �� حياتھ ا��اصة، و��تقل إ�� 

ا��سوسات ال�� ال محيد ع��ا ملفكر وال غ�� مفكر، وال�� �ع�ش املرء مائة سنة و�و 

و من التفك�� �� شأن من الشؤون ا��ردة، ولكنھ لن يخلو من معانا��ا و��غماس خل

  ف��ا بحال

ل�ذا عرضت�� الكتابة �� موضوع الزواج لكث�� من الطرائف ال�� تص�� للف�ا�ة كما 

تص�� للدرس والعناية. وم��ا أن�� سئلت ملاذا لم أتزوج؟ وسئلت �ل من حرج ع�� 

الزواج باألجن�� الذي يح��ا و�دين باإلسالم ألجل�ا؟ وسئلت:  املصر�ة املسلمة أن تر���

ما �و الفرق ب�ن املرأة ال�� يرتض��ا الرجل حليلة واملرأة ال�� يرتض��ا خليلة؟ و�ل مع�� 

�ذا الفرق أن ا��ليالت مفضالت ع�� ا��ليالت، أو أن ا��ليالت مفضالت ع�� 

شروط ا��ليلة؟ إ�� أمثال ذلك من  ا��ليالت؟ وأ��ما أصعب وأندر: شروط ا��ليلة أو

�سئلة ال�� خيل إ�� وأنا أتلقا�ا بالتليفون أو بال��يد، أن�� أثرت خلية من النحل ع�� 

  غ�� عمد، وأن�� أنا ا��ا�ي ع�� نف��� بما أثرت!

أما من سأل�� ملاذا لم أتزوج ف�ان جوا�ي لھ أن الزواج قيد، وأن�� عشت حيا�ي �ل�ا �� 

لصاح��ا عن الطالقة وا��ر�ة، وأن�� �عد �ذا وذاك أقول ما قالھ مخاطرة ال غ�� 

ا��ليل بن أحمد ح�ن سئل �� قرض الشعر، فأجاب: إن الذي يرضاه من الشعر ال 

  يجيئھ، وأن الذي يجيئھ منھ ال يرضاه!
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وأما املصر�ة املسلمة ال�� يب�� ��ا �جن�� املسلم فال حرج عل��ا فيما أعلم. ولست أنا 

�شددين �� منع السالالت ��سانية أن تم��ج ع�� السنة املرضية. بل قد م��� من امل

 من داء الر�ود
ً
 �� زمان كنت أصف فيھ لقاح ا���س املصري و�جناس القو�ة عالجا

  والضوَى 

وأما الفرق ب�ن شروط ا��ليلة وشروط ا��ليلة فالتمثيل �نا أجدى من �فاضة �� 

ب�ن شروط الب�ت وشروط الفندق، أو �الفرق ب�ن  التحليل: الفرق بي��ما �الفرق 

مطالب �قامة ومطالب السياحة، أو �الفرق ب�ن دوافع الطبيعة وروابط ال�يئة 

�جتماعية، أو �الفرق ب�ن الواجب وال�وى و��ن الدرس والقصيدة. . . ومن لم يف�م 

  لالفرق بي��ما من �ذا التمثيل، فما �و بفا�مھ من �فاضة �� التحلي

ع�� أن�� تلقيت من �سئلة �� موضوع الزواج ما �و أقرب إ�� ا��ديات والشؤون 

ا��و�ر�ة، وم��ا السؤال عما يزعمھ الزاعمون قسوة من الشر�عة أو العرف ع�� املرأة 

 م��ا �� التمي�� ب�ن حقوق الرجال وحقوق ال�ساء
ً
ورأ�ي أنا أن املرأة  ا��ائنة، وإ��افا

 �� مسألة ا
ً
��يانة من الرجل بحكم الطبيعة ال�� ال حيلة ألحد ف��ا. فمن أسعد حظا

 �� مسألة ا��يانة بحكم العرف والشر�عة
ً
 �نصاف أن ي�ون الرجل أسعد حظا

 من غ���ا، وال �ستطيع أن 
ً
فالرجل يخون املرأة ال�� يح��ا، ولكنھ ال ي�سب إل��ا ولدا

يظفر الرجل بنص�ب منھ  يخدع�ا �� صدق أموم��ا ألبنا��ا، و�ذا ضمان عظيم ال

 ال عذاب مثلھ، أو 
ً
 ما بلغ حرصھ واطمئنانھ. ولكن املرأة �سلط ع�� الرجل عذابا

ً
بالغا

غفلة ال غفلة مثل�ا، �لما خانتھ وجاءتھ بولد من غ��ه و�و م�سوب إليھ، و�ل جور من 

 العرف أو القانون �� التمي�� ب�ن ا���س�ن، فإنھ لرحمة الرحمات بالقياس إ�� �ذه

 ال يتطاول إليھ عرف وال قانون 
ً
كذلك يحق للمرأة أن  املز�ة ال�� ضمن��ا املرأة ضمانا

تلوم الطبيعة قبل أن تلوم الشر�عة �� التمي�� ب�ن حقوق الرجال وال�ساء، أو ب�ن 

  حقوق الذ�ور و�ناث.

فاملرأة إذا حملت لم تحمل مرة أخرى �� بطن واحد، ولكن الرجل ي�سل مئات املرات 

� وال ت�سل إال �ذه املرة الواحدة. فل�س من الطبي�� إذن أن يطالب الرجل بالوفاء و�
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ا��سدي الذي تطالب بھ املرأة، ول�س �ذا من مقتضيات حفظ النوع وال من 

و�حق للمرأة أن تلوم الطبيعة قبل أن تلوم  مقتضيات تركيب الب�ية ا��سدية

���س�ن، و�� شيخوخ��ا وفقدا��ا ا الشر�عة �� ناحية أخرى من نوا�� التفرقة ب�ن

املز�ة ا���سية قبل أن يفقد�ا الرجل �عشرات السن�ن، ألن الوالدة تج�د�ا وتضن��ا 

  وتجور ع�� محاس��ا وقوا�ا

ع�� أن الطبيعة قد عوض��ا عن �ذا أ��ا �ستغرق �� ا���س و�ستغرق �� ا��ب 

اغل ا���سية و�ستغرق �� �مومة، ف�� تأخذ �� أر�ع�ن سنة من نص�ب الشو 

وشواغل ال�سل ما ل�س يأخذ رجل �� ثمان�ن، النصرافھ إ�� ما عدا ذلك من فروض 

  ا��ياة.

و�حث آخر قد حركتھ �سئلة ال�� أثار��ا كتاب�� عن موضوع الزواج، و�و ���يع 

وعندي أنھ رأى خاطئ من ش��  الزواج بالقوان�ن أو بفرض الضرائب ع�� العزاب

يوب الزواج ال�� ي�ب�� أن تزول، ولعل�ا ال تزول إال باإلعراض الوجوه، ألنھ �س�بقي ع

مثال ذلك عيب املغاالة بامل�ور، فلو أن القوان�ن أكر�ت  عن الزواج �� �عض �حوال

الناس ع�� الزواج لبقى �ذا العيب ولم �شعر أحد بضرورة العدول عنھ كما شعر 

و�� مقدم��ا امل�ور. ولقد بلغ  �ك��ون �� مصر من جراء �عراض عن مر�قات الزواج

من شعور�م بھ أن �عض املوسر�ن جعلوا من أنفس�م قدوة للفقراء باإلقالل من 

ومثال ذلك عيب �غراق �� ا���اب  قيمة امل�ر ح�� نزلوا بھ إ�� درا�م ال تتم الدينار

لوال وال��اون �� تزو�د الشابات بمحاسن التعليم والتجميل ال�� تّرغب ف��ن الشبان. ف

 ملا التفت أحد إ�� �ذا العيب، ولوجب ع�� الشاب أن ي��وج 
ً
�عراض عن الزواج حينا

بحكم القانون ال بحكم التفضيل و�ستحسان. و�ل ي��ء التفضيل و�ستحسان إال 

من التنافس �� الفضائل وا��سنات؟ و�ل ي��ء التنافس �� الفضائل وا��سنات إذا 

الباعث ل�م إليھ أ��م يفرون من وطأة الضرائب وفرائض أكره الناس ع�� الزواج و�ان 

  �لزام؟
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ومثال العيوب ال�� يبق��ا ال���يع ع�� الزواج بالدوافع املصطنعة والزواجر 

القانونية عيب العرف الذي ت�بعھ الفتيات �� تفضيل شاب ع�� شاب وصناعة ع�� 

يفرض مثل�ا ع��  فالقانون يفرض الضر�بة ع�� الشاب الذي لم ي��وج وال صناعة

الفتاة ال�� ترفض �ذا الف�� ألنھ تاجر ول�س بموظف، أو ترفض ف�� غ��ه ألنھ موظف 

ول�س بضابط، أو ترفض ف�� آخر ألنھ سيقيم �� �قاليم وال ينوي �قامة �� 

�ذا من العدل �� ال�شر�ع، وال �و من مص��ة الفتيات أو مص��ة  العواصم، ول�س

  الزواج.

ا�ع أن �ع�� بأمر�ن �ما خ�� من العناية باإلكراه ع�� الزواج، إذا �ان و�و�� بالشر 

  الغرض من �كراه ع�� الزواج ز�ادة ال�سل وقلة الفساد:

) بت��يح أجسام املولودين وت��يح أجسام �باء 
ً
�و�� بالشرا�ع أن �ع�� (أوال

 من املر��� وال��زة والفاشل�ن  و�م�ات قبل الزواج
ً
تزوجوا ورزقوا البن�ن فلو أن ألفا

 أن يموت معظم املولودين �� سن الطفولة، وأن �ع�ش من 
ً
والبنات ملا �ان �ذا ما�عا

َتحرى ال��ة ��  �ع�ش �عد ذلك أفشل مما عاش �باء و�م�ات
ُ
وخ�� من �ذا أن ت

طالب الزواج، وأن تتحرى ال��بية ال�� تصون حياة �طفال من عبث ا���ل و��مال 

) ب�بغيض الناس �� الفساد ال بمجرد ا���ر عل��م و�م و�و�� 
ً
بالشرا�ع أن �ع�� (ثانيا

 إذا �انت �ستقامة أطيب منھ  �ش��ونھ و�قبلون عليھ
ً
وإنما يصبح الفساد �غيضا

وأمتع وأد�ى إ�� �نفس و�يدي، ولن ي�ون �مر ع�� �ذه الصفة إذا �انت �خالق 

 غ��
ً
معقولة وال مس�ندة إ�� سند غ�� التقليد و�ستمرار،  املفروضة ع�� الناس أخالقا

ولن ي�ون �مر ع�� �ذه الصفة إذا �انت بطالة �غنياء وعوز الفقراء دافع�ن م���ن 

إ�� ال��ف و�يع �عراض، ولن ي�ون �مر ع�� �ذه الصفة إذا �ان فساد �زواج 

  يار أو ع�� اضطراركفساد العزاب، ولم يكن الزواج وحده عصمة لذو�ھ ع�� اخت

 �عد مقال؛ ف�ل �ستطيع أن نكتب �� �ذه املسألة 
ً
و�عد فقد كت�نا عن الزواج مقاال

�جتماعية ��سانية ع�� �سلوب الذي كتب بھ برتراند رسل �نجل��ي، وليون بلوم 

  الفر����، وغ���ما من كتاب أور�ا الوسطى؟
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  أما أنا فأستطيع!

تطاعة كث�� من القراء الشرقي�ن أن �ستمعوا آلراء وأما الشك �ل الشك ف�و �� اس

  كتلك �راء، ولو ليخالفو�ا أو يت�ينوا ما ف��ا من �خطاء!
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  ع�� من س��ة

   

(بدرفس�ي) موسيقي عظيم وإ�سان عظيم، ول�س املوسيقى ببالغ أوج العظمة �� فنھ 

خيل إ�� �ك��ين منا أن  ح�� أوج العظمة ��سانية �� أفق من آفاق�ا العليا، وإن

  املوسيقى طرب، وأن الطرب ل�و، وأن الل�و والعظمة ال يتفقان

 ألنھ �ان أك�� من جميع تلك �شياء ال�� يتصاغر ل�ا الناس: 
ً
�ان (بدرفس�ي) عظيما

�ان أك�� من املال ومن املنصب ومن �ثرة ومن املتعة الرخيصة، و�اد أن يك�� ع�� 

من الفن قد استمد الك��ياء والعظمة، فال ي��ره ف��ة �س��ة إال  غواية الفن لوال أنھ

 بقوة من دوافع تلك ا��ياة
ً
وللعظمة مقاي�س  بقوة منھ، كما ي��ر املرء حياتھ أحيانا

  ش��

و�درفس�ي عظيم بأك�� من مقياس واحد: عظيم ��ذا الذي ذكرناه، وعظيم بإعطائھ 

س، وعظيم ألنھ قادر ع�� العمل �ل ���ء حقھ ع�� قدر ال �ستطيعھ أوساط النا

العظيم �� غ�� ناحية واحدة. فلم ينحصر �� موسيقاه وال �� دعوتھ الوطنية وال �� 

أبلغ  غزواتھ السياسية، ولم يجاوز �� �ل عمل من �ذه �عمال الكبار حده املقدور 

العالم ش�اة أمتھ بصوت املوسيقى، ف�ان داعية فن وداعية وطن. ثم ترك املناصب 

ثوب إ�� فنھ �عد أن صنع ما �ان �� وسعھ أن يصنع، ولم يبق من سب لبقائھ �� لي

لغواي��ا، ول�س �و بالذي يتعلق ��ذه  1مناصب الدولة إال التعلق ��ا و�ستخذاء

وجمع الذ�ب: أكداس الذ�ب، ثم فرق �� خدمة  الفتنة أو �ستخذى ل�ذه الغواية

 � من ملوك املال وأقدر من ح�ام �ممالقضية البولونية ما لو احتفظ بھ ل�ان أغ�

واشتدت بھ العص�ية الوطنية غاية اشتداد�ا، ولكنھ ح�ن و�� ا��وائز للنا�غ�ن �� 

ففيھ  ضروب املوسيقى و���ا عاملية ل�ل مجيد و�ل مأمول من أبناء القارة ا��ديدة

 رل�ل من الوطن والعالم والغ�� نص�ب بمقدار، و��ن يديھ �و م��ان ذلك املقدا

                                                 
 استْخذَى : َخَضَع وذَلَّ  1



47 
 

 وساس دولة ووجھ الدول 
ً
ومقياس آخر من مقاي�س العظمة فيھ أنھ جند ج�شا

 لم يحلم بھ حالم من أبناء وطنھ، ولكنھ لم يكن من ا��امل�ن و�و 
ً
�خر�ات توج��ا

  باإلمامة �� عالم �حالم أجدر أبناء بولونيا

ھ واتبعوا �داه ومن يدري ماذا �ان يجري �� القارة �ور�ية لو استمع أبناء قومھ لن��

�� العالقة بي��م و��ن ج����م من الروس. . . فلعل الذي �ان يجري يومئذ غ�� الذي 

  جرى �ن، وخ�� مما جرى أو سيجري �عد �ن!

و�ذا ���ء ي�ب�� أن نف�مھ نحن الشرقي�ن  بدرفس�ي رجل عظيم ألنھ موسيقي عظيم

ي�ن ال نف�م ما الدنيا وما نحن الشرق خاصة ألننا أحوج إ�� ف�مھ من جملة العامل�ن

ا��ياة �� الدنيا ح�� نف�م ما التعب�� عن ا��ياة، ونف�م أن الفنون أرفع وأجمل ما 

و�ب ��سان من وسائل التعب�� عن حياتھ بل عن حياتيھ: ا��ياة الظا�رة ال�� ال 

 من خفاء
ً
  خفاء ��ا، وا��ياة الباطنة ال�� ما خلت قط ولن تخلو يوما

 من لغو البطالة، وال �� بذيل من ذيول الفراش أو  فل�ست �صداء
ً
املوسيقية لغوا

ذيول السر�ر، وال �� ب�سلية لألذن �ستطي��ا كما �ستطاب ال��ع املوزون والرن�ن 

 إن �انت �صداء  املنغوم
ً
كال. ل�ست �صداء املوسيقية كذلك، ول�ست ا��ياة ش�ئا

 إن ل املوسيقية كذلك
ً
 إن �عم ل�ست ا��ياة ش�ئا

ً
م يكن ل�ا �عب��، ول�ست �� ش�ئا

 أو �سلية أو متعة فراش
ً
ومن الس�ل أن تزدري الرجل الذي  �ان �ل التعب�� ع��ا لغوا

ي�تذل فنھ لش�وة غ��ه، ول�س من الس�ل أن تزدري الرجل الذي �ع�� لك عن حياتك 

 و�فتح لك من مغالق�ا ما ع��� أن يحتجب عنك؛ فإنما �و وا�ب حياة ول�س بوا�ب

ل�ذا يلتقي املوسيقي العظيم والرجل العظيم �� إ�سان  ش�وة أو �سلية أو فضول 

واحد. ول�ذا نحسب بدرفس�ي آية من آيات عصره، ألنھ اس���� النظرة ا��دية م��م 

 يرتفع إليھ �عد 
ً
ح�ن أسندوا إليھ ر�اسة الوزارة �� قومھ. وما �انت ر�اسة الوزارة علوا

 �� جانب من جوانب �رض �عد أن سمع صوتھ أن رفعتھ العبقر�ة، وال صوت
ً
 مسموعا

ً
ا

 ع�� النظرة ا��دية 
ً
�� �ل جانب م��ا، وإنما �انت والية املوسيقى لر�اسة الوزارة دليال

  ال�� ينظرون ��ا إ�� فنھ، أو ينظرون ��ا إ�� ا��ياة والتعب�� عن ا��ياة
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 ملا خطر لھ أن 
ً
 عظيما

ً
يقول: إنھ �ان عظيما ألنھ ولو سئل أحد لم يكن بدرفس�ي رجال

 تو�� ر�اسة الوزارة البولونية �� ع�د من الع�ود، ولكنھ يقول إنھ �ان عظيما ألنھ �ان

 لالضطالع باألمانة. وال تناقض ب�ن �ذا و��ن عزفھ ع�� البيان، 
ً
 ل��د وأ�ال

ً
أ�ال

� واخ��اعھ ا��ديد من ���ان، بل �ذا ��ة لھ ع�� صدق العظمة فيھ، واقتداره ع�

ا��ياة تأث�� و�عب��. وماذا �عد �ذين؟ بل ماذا �� التأث��  �ل ما يقتدر عليھ العظيم

  نفسھ إن لم يتممھ التعب��؟

فالعبقر�ة ال�� تتمم ا��ياة و�عط��ا معنا�ا ل�ست بامل��لة ال�ينة ب�ن منازل ��سانية، 

  د سواءول�ست بالنافلة ب�ن النوافل وال باللغو الذي ي�ون أو ال ي�ون ع�� ح

قلت �� ذكرى من ذكر�ات املوسيقار املصري النا�غة سيد درو�ش إن (�مة ال�املة 

��زت مع �ذا عن قضاء حق الرجل الفرد فمات بي��ا و�� تتعلم أ��ا أص�بت من 

فقده بمص�بة قومية، ولم تبال ح�وم��ا أن �ش��ك �� �ش�يع جنازتھ وإحياء ذكره كما 

الذين ماتوا يوم ولدوا واملشيع�ن الذين شيع��م بطون تبا�� ب�ش�يع جنازات املو�ى 

أم�ا��م إ�� ق�� واسع من �ذه الدنيا يفسدون من أجوا��ا ما ل�ست تفسده العظام 

النخرات وا��ثث الباليات.  أنقول مع �ذا؟ بل ما لنا ال نقول إن الرجل قد أ�مل �� 

آدابنا �� تلك آداب �ذا حياتھ و�عد مماتھ ذلك ��مال القبيح ألجل �ذا؟ أو ل�ست 

الشرق ا��امد الذليل الذي �عاورتھ الرزايا وران عليھ الطغيان؟ أو ل�ست آداب �ذا 

الشرق املسك�ن �علمنا أن العز�ز العظيم من ����ء إ�� الناس، وأن امل��ن ا��ق�� من 

يتو�� ل�م الر��� و�وطئ ل�م أسباب السرور؟ أو ل�س من شرع �س�بداد وس�ن آدابھ 

ي�ون الرجل عظيما ألنھ يط�� و�كسر النفوس و�ح�� الظ�ور و�عفر الوجوه؟ أو أن 

ل�س �ذا أعظم ما رأينا من العظمة �� �ذا الشرق �فل منذ علم أبناؤه أ��م صغراء 

 وأحقر 
ً
حقراء، فلن ي�ون الذي يتقدم إل��م بالر��� والسرور إال أصغر م��م صغرا

�س�بداد ما برحت عالقة فينا بدخيلة  م��م حقارة؟ ب��، وا أسفاه! إن دغائن

السرائر، ننفض�ا فال ت�تفض إال ذرة �عد ذرة، ونزن املنفوض م��ا فإذا �و ال يز�د �� 

  ال�باء وال ينقص راكد ذلك ال��اث. . .)



49 
 

وقد مضت قرابة عشر�ن سنة �عد وفاة سيد درو�ش ونحن لم نتقدم خطوة �� �ذا 

 من ذيول الفراش عند جم�رة السامع�ن. . . املضمار. فال تزال �صداء املوسي
ً
قية ذيال

أ�شك �� ذلك؟ استمع إل��م و�م يصرخون و�زعقون ب�ن ��ة وأخرى، ثم حاول أن 

توفق ب�ن �ذا ال�شوز الصادع و��ن شعور السامع با���ام ��غام وائتالف املعا�ي 

ق ب�ن �ياج ا��س التوفيق بي��ما ملستحيل، ولكن ال صعو�ة �� التوفي و�وزان. إن

املس�ثار بتصور الش�رة و��ن �ذه الثورة الناشزة �� ا��ناجر و�يدي و�قدام. ف�م 

ع�� مقر�ة من الفراش �� صورتھ ا��يوانية املر�ضة؛ ثم �م ال �ستمعون ما يبعد�م 

عنھ أو يحول�م إ�� فكرة غ�� التفك�� فيھ. وعل��م �عض الوزر ع�� املوسيقي�ن 

املا��� الذي خلف ل�م ذلك ال��اث بقية الوزر ال�� ال ندري م�� يدرك�ا  واملطر��ن وع��

  النفاد!

و�ي�نا و��ن ا��الص من �ذه البلية عقبتان: أوال�ما أننا نحسب الفنون ل�و بطالة. 

وثاني��ما أن الل�و �� عرفنا إسفاف وضيع �ع��ه ��سان فضول وقتھ، ولعل وقتھ �لھ 

أقول لھ إن املوسيقى جد رفيع وشاغل مقدس ول�س  من يصدق�� من �ؤالء إذ فضول 

  ال أحد بھ ظل وال مجانة؟

فلنقل ل�م إذن أن بدرفس�ي املوسيقي تو�� ر�اسة الوزارة �� وطنھ وتو�� قبل ذلك 

زعامة قومھ باع��اف�م واع��اف الغرب �لھ، فإ��م ليصدقون إذن و�م حائرون أن 

  املوسيقى جد و�مر �!

�عد ذلك و�زعقون �لما رجعوا إ�� (التخت) الذي �و عند�م د�ل�� ثم إ��م ليصرخون 

  الفراش، وال فضل لھ عليھ!
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  قد�س الوطنية املصر�ة

   

عرفت الوطنية املصر�ة زعماء مختلف�ن منذ الثورة العرابية، ولك��ا لم �عرف م��م 

 أحق من (دمحم فر�د) صاحب �ذه الس��ة بلقب القد�س ال
ً
وط��، الن العقيدة أحدا

الوطنية ل�ا قد�سو�ا �العقيدة الدي�ية ع�� ما �علم؛ وأخص ما للقداسة من صفات 

  �� �يمان واملفاداة والسماحة وخلوص الضم��.

 ال يمارى فيھ أحد، ف�و �� محراب 
ً
وقد اجتمعت �ذه الصفات ��مد فر�د اجتماعا

  الوطنية املصر�ة من الزعماء القد�س�ن ال مراء.

ن فداؤه رحمھ هللا فداء ال غبار عليھ وال ش��ة فيھ: ترك الوظيفة �� الع�د الذي �ان �ا

 
ً
الناس فيھ ���بون لتارك الوظيفة وال ���بون للمنتحر تارك ا��ياة. ولم ي��ك�ا طمعا

فيما �و أك�� م��ا، ألنھ �ان يقود حركة بي��ا و��ن اقرب مراحل النجاح سنون وسنون، 

  الشقة وال �عد الرجاء الذي �ان يرتجيھ. ولم يكن يج�ل ُ�عد

 ب�ن يديھ، وقد 
ً
ولم يطلب املال و�و ي��ل إ�� مع��ك السياسة، فقد �ان املال موفورا

  أضاعھ �لھ غ�� نادم عليھ و�و �� منتصف الطر�ق.

ولم يطلب �لقاب واملظا�ر، فقد اغضب الذين يمنحو��ا �� مصر و�ستانة: اغضب 

ياسة الوفاق وإصراره ع�� الدستور، وأغضب السلطان ا��ديو بحملتھ ع�� س

  العثما�ي بإصراره ع�� استقالل مصر واملناداة (بمصر للمصر��ن)

وحرم نفسھ الراحة و�و �� وطنھ، كما حرم نفسھ الراحة و�و غر�ب عنھ، ف�ان 

جماعة (تركيا الفتاة) يناوئونھ و�ضايقونھ ألنھ أ�ى �� ا��رب العظ�� أن سي�بدل 

 
ً
 باحتالل، وصارح�م إن مصر ال تر��� لنفس�ا م�ان الوالية العثمانية ع�� أي احتالال

و�لغ الذروة العليا من املفاداة ح�ن واجھ املوت البطيء أنفة منھ أن  نحو من �نحاء

يواجھ ال�سليم ولو مع الس�وت؛ فقد ثقل عليھ الداء �� أور�ا وعلم إن ا��و املصري 

لة، وضائقة العالم �عد ا��رب محكمة، ول�س اثقل من انفع �جواء لھ والشتاء مقب

مرض وغر�ة وفاقة وشتاء �عد ��ة ودعة و�سار وقدرة ع�� التنقل ب�ن �جواء، فآثر 
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التلف البطيء الذي ال تخفى غائلتھ وال تخفى عقباه، ع�� أن �ش��ي السالمة �عودة 

  ف��ا خضوع و�سليم.

دمحم فر�د إن �مة (لم تقدره حق قدره وال قال �ستاذ الراف�� �� مقدمة كتابھ عن 

  عرفت لھ عظيم م��لتھ).

و�ذا و�ا لألسف ��يح؛ ألن الصفة الك��ى ال�� امتاز ��ا �ذا القد�س الوط�� �� 

الصفة الك��ى ال�� نج�ل�ا نحن املصر��ن أو نحن الشرقي�ن ع�� التعميم، و�� الصفة 

ار�ا، أل��ا أشبھ عندنا �غرائب �ساط�� الك��ى ال�� ال نصدق�ا إن ملسنا�ا وملسنا آث

وخوارق الطبيعة: و�� املفاداة ا��الصة مع �يمان الثابت. فقد يالم الرجل ع�� �ذه 

الصفة العلو�ة أل��ا تلت�س علينا بالتفر�ط؛ وقد يحمد ع�� ا��رص واقتناء املنافع، 

 وال يحمد ع�� تض�يع منفعة أو �سيان أثره حر�صة، الن املفاداة ش
ً
ذوذ لم نألفھ طو�ال

  �� عادات ا��تمع وال �� عادات �فراد.

وما من ���ء �� اعتقادنا �و أجدى ع�� املصر��ن والشرقي�ن من كتاب يؤكد صفة 

املفاداة و�ث�ت وجود�ا �� رجل معروف الس��ة معروف �عمال مستقيم ا��لق 

فإن الشك  �ست�ناءكمحمد فر�د لم �ش��ر ب��وات أ�ل الشذوذ وال ببدوات التفرد و 

�� وجود املفاداة �غلق املسالك ب�ن السنة املص���ن الغيور�ن وأسماع السواد 

والناشئ�ن: ا��م ال يصدقون غ��ة املص�� الذي �عمل لفكرة يحقق�ا أو مثل عال يجرى 

وراءه، وان صدقوا منھ �ذه الغ��ة نظروا إل��ا نظر��م إ�� طبيعة غر�بة ل�ست م��م 

��ا، فال وجھ إلقتدا��م ��ا ومجارا��م أل��ا��ا؛ إذ ل�س من عادة ول�سوا �م م

��سان أن يص�� إ�� من يحل�م منھ محل الغر�اء ا��الف�ن لس�تھ �� حياتھ، وإنما 

يص�� إ�� من يمشون معھ ع�� سنة واحدة، و��تفي بي��م و��نھ شعور �ستغراب 

  و�س�بعاد!

ي كتبھ �ستاذ الراف�� �� س��ة �ذا الرجل و�ذه وال ر�ب إحدى فوائد الكتاب الذ

  الكب��.
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ع�� إننا نحب أن �ستدرك �نا استدرا�ا لھ موضعھ ولھ موجبة فيما يكتب بي�نا عن 

فقد �عودنا أن تجور صفات القداسة ع�� الصفات الدنيو�ة  القداسة والقد�س�ن

لدنيوي أو ح�� خيل إ�� أناس منا أن وصف القداسة يجرد ��سان من وصف العمل ا

  املدارك الواقعية ال�� يحتاج إل��ا الساسة وزعماء ال��ضات القومية.

 بالقداسة أنھ لم يكن يدرك السياسة العملية إدراك�ا 
ً
فان ف�م أحد من وصفنا فر�دا

  ف�و مخطئ أيما خطأ، وجا�ل بحق الرجل أيما ج�الة. ال��يح

 بالسيا
ً
سة العاملية وأوسع�م نظرة إ�� فقد �ان فر�د ع�� نقيض ذلك أوسع أقرانھ علما

  العالقة ب�ن شؤون الوطنية وشؤون الدول وا���ومات �� العصر ا��اضر.

فلم يكن من أ��اب النخوة ا��صورة أو ا��ماسة الضيقة ال�� تحس��ا العص�ية 

 ليتا�ع 
ً
 وغر�ا

ً
ب�ن حيطان بالد�ا فال �عدو�ا إ�� غ���ا، ولكنھ �ان يضرب بنظره شرقا

ا وحديثا متا�عة العليم بما ب�ن أطوار العالم ومص�� أمتھ، و�ما ب�ن �حوال قديم

ا��ر�ات ��سانية وا��ر�ات القومية من اتصال وتبادل �� التأث��. ومن مقاالتھ قبل 

خمس�ن سنة مقالة عن املواصالت ال��قية �� العالم، وسياحة الرحالة (سفن �دين) 

، و�نجل�� �� غرب أفر�قيا، والروسيا �� �� أواسط أسيا، وإنجل��ا واسيا بأفر�قيا

مملكة �ور�ا، ومطامع أور�ا �� الص�ن، ورئاسة جم�ور�ة الواليات املتحدة؛ وأشباه 

�ذه املوضوعات ال�� لم تكن بي��ا و��ن ا��ركة الوطنية املصر�ة صلة قر�بة �� رأي 

�� أفدت من �ك��ين من كتاب ذلك ا��يل والذي اذكره أنا من ذكر�ا�ي ا��اصة أن

فر�د املؤرخ قبل أن أفيد من فر�د الزعيم، وأن�� قرأت تأر�خھ للدولة العثمانية قبل 

أن اقرأ لھ مقالة سياسية، وقلب أن يتفرغ للدعوة الوطنية و�شتغل ��ا ذلك �شتغال 

  الذي صرفھ عن التأليف.

لم يكن انفع وسمعت �عض �دباء يقول وقد وقع �� أيدينا كتاب من كتبھ التار�خية: أ

ملصر أن يم��� �ذا الباحث املنقب �� الشوط الذي بدأه بتار�خ دمحم ع��، وتار�خ 

 
ً
الدولة العثمانية، وتار�خ الرومان، وما إ�� �ذه املباحث ال�� ال يزال فراغ�ا محسوسا

  �� املكتبة العر�ية؟
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زال من فوافق �ديب أناس وخالفھ أناس، و�ان �اتب �ذه السطور من مخالفيھ وال أ

 منقطع النظ��، ولم 
ً
 قد اخرج لنا �� القداسة الوطنية طرازا

ً
مخالفيھ، الن فر�دا

نخسر مع �ذا طرازه �� عالم البحث والتأليف، ور�ما �ان اصدق ما يقال �� س�� 

 ملا يتمنون 
ً
 ملا تمناه ل�م ألنفس�مالعظماء (أن ا����ة �� الواقع)، خالفا

ً
، وخالفا

ثورة تنطبق ع�� س�� ا��امل�ن فيما نرى، كما تنطبق ع�� س�� �صدقاء، و�� قولة مأ

  النا���ن.

 ع�� من دونھ 
ً
 �� تار�خ القسطنطي�ية لم يكن عس��ا

ً
ولقد كتب فر�د صفحات طو�

 أن يكتبو�ا أو يكتبوا أمثال�ا، أما الصفحة ال�� كت��ا لنفسھ �� 
ً
 وخلقا

ً
علما

قالئل �� ��ل البطولة ال يكت��ا ا��رب العظ�� فإحدى صفحات  القسطنطي�ية أيام

ومثل  أال فر�د ومن و�بوا ما و�بھ فر�د من فضيلة الصدق واملفاداة، و�م قليلون 

 عن موارده، ل�س لھ جند وال مال، ول�س لھ 
ً
 عن بلده، منقطعا

ً
 منقطعا

ً
لنفسك رجال

ھ م��أ يحميھ من أ��اب ا��ند واملال �ناك، وأينما دار ببصره لم يجد حولھ ما يث�ت

و�م�� لھ �� رأيھ، بل وجد العوائق وا��ظورات ش�� تفت �� عضده وتث�يھ، وتؤ�سھ 

من عاقبة ج�وده وأمانيھ. . . والدنيا حرب والقول ما قال العسكر�ون والدولة مشغولة 

�ل�ا با��ملة ع�� مصر أو ع�� الوالية ال�� ستعود إ�� م�ا��ا القديم من الدولة 

عزلتھ و��ن ثالثة أو أر�عة ممن �س��ون ع�� ن��ھ يقفون �� العثمانية، و�ذا الرجل �� 

وجھ �ذا السيل ا��ارف ليصدوه ب�لمة �� أق��� ما �سمع من قائل �� تلك �يام، 

  و�� أن مصر للمصر��ن ول�ست للعثماني�ن وال لغ���م من الفاتح�ن. . .

دولة من ول�س �� تار�خ ب�� عثمان وال تار�خ  �ذه صفحة فر�د �� القسطنطي�ية

الدوالت ما �و أو�� بال���يل والتمجيد من �ذه الصفحة ال�� كت��ا بو�� ال 

وشاء القدر أن يبوء  �ستوحيھ مؤرخو �بطال، بل �ستوحيھ دو��م أبطال املؤرخ�ن

�و بفخار�ا وأال يبوء خصومھ إال بصغار�ا وعار�ا. فأولئك الذين عارضوه وعاندوه 

أور�ا و�� أضيق عليھ من سم ا��ياط. . . أولئك  وأكر�وه ع�� اللياذ م��م بآفاق
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 ل��ر�ة 
ً
 ملصر أو إيثارا

ً
 ل��كيا أو إيثارا

ً
املعارضون واملعاندون �ل عارضوه وعاندوه إيثارا

  وا��ضارة ��سانية؟

 ألم�� مصر ف�و �غتنم الفرصة السانحة لشفاء 
ً
 منافسا

ً
. . . كال. بل �ان �ذا وز�را

 ف�و يتخذ من دولتھ ومن مصر مع�ا  الضغن وإحياء ال��اث، و�ان
ً
 طموحا

ً
�ذا قائدا

مطية لطموحھ؛ و�ان �ذا وذاك وغ���ما مصر��ن يقسمون بي��م مناصب ا��كم �� 

الوالية العثمانية املنظورة!! و�ان فر�د وحده أو فر�د ومعھ تلميذان أو ثالثة من 

و�ذه  ملصر�ةمر�ديھ �عملون ل��ق و�خلصون للدولة العثمانية إخالص�م لالمة ا

إحدى الصفحات ال�� �انت تفوتنا لو ق��� فر�د حياتھ �� تار�خ �بطال، ولم يقض�ا 

 يرتجل �ذه العظات و�مثال
ً
 يوم تنصف نفس�ا و�ستحق  بطال

ً
وس�نصف مصر فر�دا

�نصاف من أقدار�ا. أما اليوم ف�ل ميدان ف��ا ي�سع لتمثال فر�د ف�و ميدان ي�سع 

  و��سع لكالم كث��.للتن�يھ واملؤاخذة، 
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  الرحمة قوة

   

(. . . و�عد فإن�� أحد دارسيك، ومن طليعة امل��ب�ن �غزارة علمك وقوة أدبك وسموه، 

 �� موضوع طاملا 
ً
 إذا ما سألتك سؤ�

ً
ووفرة إنتاجك وتنوعھ، ل�ذا ال احسب�� متطفال

د الصفات فكرت فيھ، و�و: أ��يح ما يقال إن الرحمة من أخالق الضعفاء، وإ��ا أ�ع

عن �قو�اء، وإن ��سان �لما ازداد قوة ازداد قسوة؟. . . ف�ل تتفضل يا سيدي 

باإلجابة ع�� سؤا�� �ذا ع�� صفحات مجلة الرسالة الغراء ألن�� من املدمن�ن قراء��ا؟ 

(. . .
ً
  ولك م�� جز�ل الشكر سلفا

  شارع الرشيد -�غداد 

  عبد الكر�م جواد ا��امي

ستاذ الفاضل أن الرحمة قوة ول�ست بضعف، ألن الرحيم �عطي وجوا�ي ع�� سؤال � 

 �عطيھ إال و�� ممتلئة 
ً
من فيض نفسھ من يحتاجون إ�� رحمة، وال تملك النفس فيضا

  �ستغ�� عن جزء من ذخ����ا إلسعاف غ���ا. ول�س �ذا من شيمة الضعفاء.

  والرحمة كالءة ورعاية، ومن يكأل غ��ه و�رعاه فل�س �و بالضعيف.

  و��ب�� أن نرجع إ�� الطبيعة، لنعلم ما �و طبي��.

ي�ب�� أن نرجع إ�� الطبيعة لنعلم ا��لق �صيل وا��لق الذي �و عا�ة طارئة أو 

  نقص كم�ن.

والطبيعة تقول لنا إن الرحمة ركن من أر�ا��ا �� أداء غرض من أ�م أغراض�ا، بل �و 

و�ع�د �بناء الصغار إ�� يوم أ�م أغراض�ا ع�� �طالق، و�و حفظ النوع وتجديده، 

  استغنا��م عن معونة �ولياء الكبار.

  ف�ل والد رحيم �غ�� اختياره: رحيم باختيار ا��الق الذي خلقھ و��ره ��فظ نوعھ.

وكيف يقال إن الطبيعة �عتمد ع�� الضعف �� طلب البقاء؟ أو �عتمد ع�� الضعف 

 ع�� �� غر�زة أصيلة يوشك أن يتال�� ف��ا ��سان وس
ً
ائر �حياء، ممن صعد ولو قليال

  سلم �رتقاء؟.
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لو قلنا إن القسوة ��ز ول�ست بقوة ملا أخطأنا الدليل ع�� ذلك من طبا�ع �حياء 

  ال�� ع�دت ف��ا الضراوة وخلت طبا�ع�ا من الرحمة وما يماثل�ا.

فإن الوحوش املش�ورة بالقسوة ال �عرف وسيلة غ�� البطش والضراوة لتحصيل 

ع�ش وم�افحة �عداء، و�ل بطش ف�و إ�� القوة �لية أقرب منھ إ�� ا��صال ال

النفسية واملل�ات العقلية. فالفرق �س�� ب�ن صدمة ا���ر وضر�ة الوحش من 

أد�ى الوسائل ال�� ال وسيلة دو��ا، ثم ت���� وسائل �حياء  -أي القسوة  -�ياجھ، ف�� 

  القسوة بمقدار ارتقا��ا �� تلك الدرجات.درجة �عد درجة ح�� ي�ون استغناؤ�ا عن 

ومن ثم ي�� أن يقال إن القسوة ��ز وفقدان وسيلة، وإ��ا من البدائيات ال�� 

  يوشك أن ت��ق باآللة وا��ماد.

  فاإل�سان يقسو ألنھ عاجز عن الرحمة، وال يناقض قولنا �ذا قول املتن��:

فإن ب�ت املتن�� معناه أن  يظلموالظلم من شيم النفوس فإن تجد ... ذا عفة فلعلھ ال 

الظلم أ�سر الوسائل وأقر��ا: أ�سر�ا ملن ال يت�سر لھ ما �و أصعب م��ا. و�ذا �و 

�عينھ ما نذ�ب إليھ ح�ن نقول إن القادر ع�� الصعب ال ��بط إ�� ما دونھ، وإن القادر 

  ع�� الرحمة مستغِن عن التقتيل والتخو�ف.

  قان لينحدر من �ع�� إ�� �سفل.إن املاء ال يحتاج إ�� تدب�� وإت

ذلك �و أ�سر الطرق أمامھ وأقر��ا إليھ؛ ولكنھ محتاج إ�� التدب�� و�تقان ليصعد من 

  �سفل إ�� �ع��.

  فالظلم �انحدار املاء قر�ب؛ والرحمة �ارتفاع املاء صعب ولكنھ أدل ع�� �قتدار.

�� أن الرحمة تزداد �� �حياء �لما ومن آيات الطبيعة ال�� �ستفيد�ا م��ا �� �ذا املع

  ازداد الشبھ بي��ا و��ن ��سان �� الغر�زة �جتماعية.

فالرحمة معروفة ب�ن ا��يوانات �جتماعية �� العالقة ب�ن والد�ا ومولود�ا، و�� 

  العالقات ب�ن الفرد م��ا وسار أفراد�ا، و�� العالمات بي��ا و��ن �دمي�ن.
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 و�� أصل من  ومؤدي �ذا أن الرحمة
ً
وغر�زة �جتماع متالزمتان، فكيف ت�ون مرضا

أصول �خالق �جتماعية؟ وكيف ي��كب �� الب�ية ما �و مرض أو انحراف مناقض 

  ألساس الت�و�ن؟

ع�� أننا خلقاء أن نم�� ب�ن الرحمة و��ن �ضطراب ا��سدي الذي ���ز صاحبھ عن 

ن يرى ما يؤلم أو يتعرض ملا �شق عليھ. احتمال املؤملات واملشقات، فيخور و�ب�ي ح�

ول�س من الضروري مع �ذا أن يرحم املتألم أو �عينھ أو ينفعھ �عطفھ، وإنما �و ��ز 

عن احتمال �الم املش�ودة �ال��ز عن احتمال ال�واء و�ضطالع باملتاعب، و��ن 

  الرحمة و�ذا النقص بون �عيد.

 يتألم، ل�ست بأرحم لذلك ا��ر�ح  إن املرأة ال�ست��ية ال�� �غ��� عل��ا ح�ن
ً
ترى جر�حا

 ع�� أملھ
ً
فالذين يزعمون أن الرحمة ضعف  من الطب�ب الذي يفتح جراحھ و�ز�ده أملا

أو مرض، إنما يلت�س عل��م �مر ب�ن �ذه ا��الة ال�ست��ية ال�� �� ضعف، و��ن 

  الرحمة ال�� �� قوة، أل��ا حماية لضعف �خر�ن.

ش بالضعفاء ألقوى من الضعفاء؛ ولكن أقوى منھ وأرجل منھ وإن الرجل الذي يبط

وأرفع منھ ذلك الرجل الذي �غلب �قو�اء لينقذ الضعفاء من أيد��م، و�ر��م قوة أك�� 

من قو��م، أل��ا ال تكتفي بالقسوة ع�� الضعيف، وال ت��م عن زجر القوى، وزجره 

  أحوج إ�� القوة وأدل ع�� �ستغناء.

  يا وواحد�ا ... من ال �عّول �� الدنيا ع�� رجلوإنما رجل الدن

  �عم، وأرجل منھ من �عول �ل الرجال عليھ، ومن ي�سط جناحيھ ع�� �ل من حواليھ.

 بالرحمة إال و�و محتاج 
ً
وآية أخرى من آيات الطبيعة �� �ذا املع�� أنك ال تجد مزدر�ا

  إ�� رحمة الرحماء.

�ن ع�� الرحمة �� العصور ا��ديثة، قد (فردر�ك ني�شھ): رسول القسوة وأك�� الناع

  عاش سنوات وال سند لھ �� ا��ياة غ�� رحمة امرأة ��وز، و�� أمھ!

وروى عن الوز�ر ابن الز�ات أنھ �ان يقول: إن الرحمة خور �� الطبيعة. فلما نكب 

وعذب بالتنور الذي �ان �عذب بھ الناس إذا بھ ير�ي لنفسھ و�ستد�� الرثاء ل�ا و�جري 
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 - كما جاء �� الط��ي  -فھ أمثولة ملن �س��حمون �قو�اء والضعفاء، و (لم يزل �� ضع

 .
ً
، ثم أمر بتقييده فقيد وامتنع عن الطعام، و�ان ال يذوق ش�ئا

ً
 �� ح�سھ مطلقا

ً
أياما

و�ان شديد ا��زع �� ح�سھ كث�� الب�اء قليل الكالم كث�� التفك��. . . و�ان قبل موتھ 

لنفسھ: يا دمحم يا أبن عبد امللك! لم تقنعك النعمة والدواب بيوم�ن أو ثالثة يقول 

النظيفة، والكسوة الفاخرة، وأنت �� عافية، ح�� طلبت الوزارة! ذق ما  الُفْرُه، والدار

  عملت بنفسك. . .)

 وأقرب إ�� 
ً
 وأخشن مسا

ً
ومن شو�د عل��م من القساة أ��م �انوا أصلب من ذلك عودا

 من التخبط، أو التمرد والعتو و�نفة من 
ً
 ما ي�ون تمرد�م ضر�ا

ً
الش�وى فكث��ا

 من أعراض ال�شنج، أو ثورة عص�ية �� مرض ال شك فيھ كمرض ا��نوع 
ً
عرضا

  والولع بالش�اية وإن اختلف مظ�ر�ما �اختالف النقيض�ن.

فالذي نراه من املشا�دات الطبيعة أن القسوة �� ال��ز واملرض والنقصان، وأن 

  والفضل والز�ادة. الرحمة �� القدرة

  فالرحيم عنده ما يكفيھ و�ز�د ع�� كفايتھ ح�� يكفي غ��ه و��ناولھ بالعناية وا��ماية!

والقا��� عنده من القوة ما �غلب بھ الضعيف، ف�و �� الدرجة التالية من الضعف 

  ل�س دونھ �� مراتب القوة إال فاقد القوة والعاجز عن كبح�ا.

  ال�� يقول ف��ا حكيم الشعر العر�ي: و�ذا بال ر�ب غ�� قسوة الرحمة

 ع�� من يرحم
ً
 ... فليقس أحيانا

ً
  وقسا ل��دجروا ومن يك حازما

فالرحيم الذي يقسو �نا لينفع بقسوتھ من ال تنفع�م رحمتھ، إنما �و أرحم وأقدر 

ع�� الرحمة، ألن رحمتھ ال �غلبھ وال تقوده غ�� واع وال متدبر ح�� يصنع باسم الرحمة 

  ض�ا أو ما �و قسوة معيبة فيما ت�ت�� إليھ من �يذاء.ما �و نقي

وكفى بالرحمة أ��ا فتح إ�سا�ي �� عالم ا��ياة، تر�� إل��ا ��سان وحده ب�ن ا��لوقات 

  ا��ية، وشا��تھ ف��ا بمقدار ما صعدت ��م الطبيعة �� مرتقاه.
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  واحد! ء���

   

الفراعنة �� القرن السادس قبل �ان الضابط املصري (أحمس) الذي ارتفع إ�� عرش 

 ال �سلم من دعاباتھ زمالئھ وال 
ً
 �� صباه باملزح وا��ون، و�ان عر�يدا

ً
امليالد معروفا

رؤساؤه وال أ��اب القداسة من أحبار زمانھ. فلما استوى ع�� عرش بالده ���� 

أ��ابھ أنھ فرعون مصر وذكروا أنھ الضابط العر�يد، ثم جروا �� معاشرتھ ع�� 

 ع�� الس
ً
 �� الل�و وا��انة، فص�� قليال

ً
 �� الرتبة وإخوانا

ً
نة ال�� ألفو�ا يوم �انوا أندادا

 ��ا و�أ��ابھ وأزمع أن ي��ر�م 
ً
�ذه املعاشرة ال�� ال يص�� عل��ا امللوك، ثم ضاق ذرعا

بالعظة والتمثيل، قبل أن ي��ر�م بالسطوة والتنكيل؛ وقيل فيما قيل من أساط��ه 

 لرب من �ر�اب الكث��ة أنھ أ
ً
�ى بإناء من الفضة �غسل فيھ �يدي فأتخذ منھ تمثاال

املعبودة �� زمانھ. ثم نصب التمثال �� مدخل القصر حيث يراه القوم أول ما يرون 

وظ�ر ل�م أحمس و�م ���دون  عند دخولھ، فما ع��وه ح�� خروا لھ ساجدين

حي�تموه بال��ود؟ إنھ من  للتمثال فقال ل�م: أ�علمون مم صنع �ذا التمثال الذي

ذلك �ناء الذي كنتم �� الوليمة املاضية �غسلون فيھ أيديكم وتبصقون فيھ من 

مضمضة أفوا�كم. فمن منكم يجرؤ اليوم أن يبصق عليھ أو يص�بھ غسالة �يدي؟ 

من فعل ذلك فجزاؤه املوت والعار، وان �ان معدنھ اليوم كمعدنھ أمس �� سوق البيع 

ن الضباط ملا أراد، وعلموا أن أحمس الفرعون غ�� أحمس الضابط والشراء وفط

  العر�يد، ف��دوا حيث �انوا باألمس يلقون الرشاش من غسالة �فواه!

واملقصود من عظة (أحمس) أن ال���ء الواحد قد يختلف �� قيمتھ اختالف الصورة 

ما أراده  ولكننا نتجاوز  ح�� ��ان و��تذل �� صورة، و�صان و�عبد �� صورة أخرى 

أحمس �� �ذه العظة لنقول: أن ال���ء الواحد �� الصورة الواحدة يختلف اختالف 

ناس و�صان و�عبد عند آخرون، بل ح�� ي�ون 
ُ
التقدير والنظر ح�� ��ان و��تذل عند أ

و�ذا تمثال أحمس نكتف بھ وال ت�تقل إ��  متفاوتان شأنانلھ عند ��سان الواحد 

فالصا�غ الفنان �عطيھ �� تقو�مھ  ره باختالف النظر إليھغ��ه لنعرف كيف يختلف قد
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والبخيل املتصيد للمال �غليھ  قيمة التحفة ا��ميلة ال�� ال تحسب بالدرا�م والدنان��

وعابد الوثن  بمقدار ما يبذلھ فيھ طالب اقتنائھ من عشاق الفن أو عباد �ذه �ر�اب

، وقد �عدو ذلك إ�� تحطيمھ وتحر�م ومنكر الوثن يمرغھ �و �� ال��اب يتمرغ ب�ن يديھ

  النظر إليھ �� صيغتھ املعبودة

وتاجر الفضة يحيلھ إ�� امل��ان، وصاحب الضرورة ي�يعھ بأبخس �ثمان، وحارسھ 

و�و مع �ذا ��� واحد ��  يمنع الغبار أن يصل أليھ ألنھ يمنع رزقھ وعقيدتھ وحماه

  ء؟ف�ل �و �� ا��ق ��� واحد أو جملة أشيا صورة واحدة

 من �خوان �دباء ورجال الفن 
ً
كنا ع�� املائدة نخوض �� حديث من �ذا املع�� ر�طا

 ل�س��و�ھ تلك الفتاة ال�� �انت ت��الك ع�� من  والثقافة
ً
فقال أحدنا: أن صديقنا فالنا

 وم�انة فال تظفر منھ بأك�� من الل�و ��ا أو �عراض ع��ا؛ فما بالھ ال 
ً
 وعلما

ً
دونھ فضال

  أال ��ديھ أو يرده إ�� صوابھ نا�� أم�ن؟ يرعوي؟

قلت: و�ل الفتاة ال�� اس��وت صديقنا �� الفتاة ال�� اس��وا�ا من �و دونھ �� فضلھ 

  ومقامھ؟

  قالوا: �عم. �� فالنة!

و�ان  قلت: أعلم أ��ا �� فالنة، ولك�� أحسب مع �ذا أن تلك الفتاة �� غ�� �ذه الفتاة

لبط املطبوخ، فمض�ت أقول: أال أحدثكم بلغة �ماثيل أمامنا ع�� املائدة ��فة من ا

 من حديث العظات 
ً
فيما ن�ناولھ �ن من الطعام ونحن مستطردون فيما بدأناه آنفا

  الرمز�ة؟

�ان أر�عة �� ج��ة واحدة من أحياء املدينة: م�سول ولص ورجل �ادح لرزقھ وصائد 

 إ��  فقال امل�سول لزميل لھ وقد ع�� بھ من �واة الر�اضة
ً
اللص �� قيوده مسوقا

��نھ: أنظر إ�� ذلك �حمق!. . . سطا ع�� حظ��ة البط ليلة أمس فتيقظ لھ ا��ارس 

برصاصة ألنھ طمع �� بطة أو بطت�ن! و�ا�و ذا �ساق إ�� ال��ن  وأوشك أن يرديھ

 لھ أن يصنع كما صنعت أمس وقد 
ً
حيث يصوم عن أمثال �ذه الطعوم. أفما �ان خ��ا

ة البط املطبوخ �� م��ل ذلك الصائد فما طرقت الباب ح�� ناولو�ي شممت رائح
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 ��ا غ�� جا�د �� شرا��ا وال سرق��ا وال صيد�ا وال طبخ�ا وال اقتناء 
ً
��فة أ�ل��ا �انئا

ار، ومما وراءه يلقناعة و�� أقرب إليھ من ذلك ا����ائف�ا؟ فأين غابت عنھ حكمة ا

  من ا���س والعار؟!

ك بالصائد الذي أ�لت البط املطبوخ من ب�تھ؟ أل�س �و أحمق من قال زميلھ: وما ظن

 وال ينال منھ أك�� مما تنال؟ فعالم السفر 
ً
اللص �� طلب البط الذي يجود بھ مطبوخا

من �نا إ�� البح��ات النائية؟ وعالم شراء السالح والعدو ب�ن املاء والعراء؟ وعالم صيد 

  ��ا ع�� سائليھ؟�سراب و�طة واحدة تكفيھ، ولعلھ يجود 

وأص�� إل��ما الرجل ال�ادح لرزقھ فقال: ا��مد � ع�� ما وفق�� لھ من القصد 

والسداد: در��مات معدوادت �غني�� عن نفقة الصياد وعن ذل السؤال وعن غشيان 

فمن من �ؤالء �ر�عة ع�� صواب! ولو أخذنا بالظا�ر ل�ان الصائد املتعب  ال��ون 

 �و صاحب الس�م الر�يح أحمق �ر�عة، ولو أخذ
ً
نا با��قيقة ل�ان دو��م جميعا

والعقل الرجيح، الن البطة عنده ل�ست �� البطة ال�� �سرق�ا اللص، أو �ستعط��ا 

امل�سول، أو �ش����ا الشاري من السوق، ولك��ا ��� �ستحق أن يج�د لھ بالسفر 

لذي ظفر بھ والنصب و�علم الرماية و�ذل املال �� السالح، و�� كذلك ��� غ�� ا

 �غ�� ثمن. فال وجھ للمبادلة وال للمقابلة 
ً
و�كذا  �ن الش�ئ�نبامل�سول من ب�تھ مطبوخا

يجوز أن ت�ون الفتاة ال�� اس��وت صديقنا غ�� الفتاة ال�� تؤ�ل رخيصة ع�� موائد 

منافسيھ، فإنما الع��ة ما �شعر بھ �و وما �شعر بھ �ؤالء، ول�ست الع��ة بوحدة 

  سام.�سماء و�ج

تلك حقيقة ي�سا�ا معظم الناس  ول�س ال���ء الواحد ����ء واحد ع�� �ذا التقدير

و�� داخلة �� �ل عمل من أعمال�م اليومية، مع��ضة �� �ل خطوة من خطوات ا��ياة 

فالصنف الواحد من ا��ضر �ش��يھ اثنان �� يوم واحد من سوق واحد بثمن واحد، 

م أ�ل ا��نة، و�ؤ�ل ع�� مائدة �خر �أنھ فيؤ�ل ع�� مائدة أحد�ما �أنھ من طعا

والكتاب الواحد يطالعھ القارئان ف�ستفيد أحد�ما منھ ما ال يقدر  السم الزعاف

وامل�ان الواحد  بمال، و�خرج �خر من قراءتھ ولم يأخذ منھ ما �ساوي ثمن ورقھ
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ملرض يقصده زائران ف��جع أحد�ما بال��ة واملعرفة وال��وة، و�رجع �خر منھ با

وقد تفتحت عيناي ع�� �ذه ا��قيقة منذ أيام الطفولة، فش�دت  والضالل و�فالس

وا��ديثة، والتقاء �مم من  - �� بلد�ي ال�� �شأت ف��ا التقاء ا��ضارات القديمة 

غر�ية وشرقية؛ و�ان يزور أسوان �� الشتاء ألوف السائح�ن م��م �مر��ي و�نجل��ي 

نمسوي، وأبناء �مم �ور�ية �افة، ف�انت أورو�ا عندي ع�� والفر���� و�ملا�ي وال

 مختلفات ال تتفق �� مشارب وال أطوار وال عادات
ً
 اجتماع�ا �� �لمة واحدة صورا

وكنت أسمع ال��ب من اختالف �راء �� سن ���ب ف��ا ��سان من �ل مش�ود 

 ئض �ف�ام و�ح�امومسموع، فال أ��ب وال أحار أن ��بت، لك��ة ما �عودت من نقا

زار أسوان أم�� إنجل��ي كب��، فخرج �� الظ���ة إ�� حيث يلعب (الت�س) مع فئة من 

صغار املوظف�ن والضباط، وش�دت مجلس والدي �� املساء وأنا م��ب باألم�� ا��ر 

 من شيوخ ا��لس �التأفف الذي سمعتھ م��م تلك الليلة، 
ً
الظر�ف، فما سمعت تأففا

) ونزولھ �� اللعب إ�� مرتبة الصغار من املوظف�ن و�م �عيبون ع
ً
�� �م�� لعبھ (أوال

)، وما ش�ت من مآخذ ش��: 
ً
)، وخلعھ مال�س �مارة ليظ�ر �� لباس العامة (ثالثا

ً
(ثانيا

 إ�� غ�� ان��اء
ً
 وسادسا

ً
 وخامسا

ً
و�ان (العقالء) ي���ون من �ؤالء �ور�ي�ن  را�عا

ن مطايا�م �� ا��بال ل��جعوا م��ا بك�س مآلن ��ارة الذين يبلون أحذي��م أو ينضو 

وحصيات تلقى �� عرض الطر�ق، وكنت أرى �ذه ا���ارة �� متحف املدرسة، 

 من الكنوز املكنونة، أو أحس��ا ع�� أقل تقدير ل�ا موضوع درس ممتع 
ً
فأحس��ا ك��ا

ء الذين �عطو��م و�ان املنقبون �� �ثار القديمة من عامة الناس ��زءون بالعلما مفيد

الذ�ب و�أخذون م��م خرقة بالية أو حلية مكسورة أو ورقة ممزقة، وكنت أسمع �� 

دروس التار�خ �ل أسبوع أن �ؤالء العلماء رابحون مف��ون، وأن ا��اسر ا��قيق 

 بالدنيا و�ن��ا، ف�أنما اجتمعت  باالس��زاء �م أولئك ا���الء املس��زئون 
ً
وازددت علما

  �� توكيد �ذه ا��قيقة ا��امعةالز�ادة �ل�ا 
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وخالص��ا بلغة ا��رب وال�سع��ة والغالء: أن ل�س لعروض الدنيا �سع��ة واحدة، وأن 

ما يصدق من ذلك ع�� العروض و�شياء، أحرى أن يصدق ع�� �حياء وع�� الرجال 

  .وال�ساء
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  السيف والكتب

   

ية املؤلفة لل��فيھ عن ا��نود أعلنت جاء �� نبأ بر�� من نيو�ورك أن ا��ماعة ال��يطان

أن ست�ن ألف كتاب ومجلة تجتاز �ن طر�ق�ا إ�� ا���ش �م��اطوري �� الشرق 

�وسط؛ و�� أول ثمرة من ثمرات الدعوة ال�� بدئت �� الواليات املتحدة قبل ذلك 

 من الكتب وا��الت لرجال ا����ال (أوفن
ً
لك) بأسبوع واحد ��مع مائت�ن وخمس�ن ألفا

  و�ذا �� الواليات املتحدة بمصر وجارا��ا

 - و�عض�ا �� القا�رة و�سكندر�ة  -و�ناك جماعات أخرى مبثوثة �� أنحاء العالم 

  تجمع الكتب باأللوف ومئات �لوف لل��فيھ عن املقاتل�ن أو املتحفز�ن للقتال

ب و�ذه كتب ترسل إ�� ا��نود �غ�� ثمن، ولكن ا��نود أنفس�م �ش��ون الكت

وا��الت حيث وجدو�ا بأثمان مضاعفة تر�ى ع�� أثما��ا املكتو�ة عل��ا، وال يكتفون 

  بما يصل إل��م من طر�ق الت��ع واملساعدة

ومن راقب املكتبات ال�� ت�يع الكتب �جن�ية �� العواصم املصر�ة عرف أن حركة 

اصمة إال ك�� ف��ا البيع ف��ا مقرونة بحركة ا��نود �� نواح��ا، فال يك�� ا��نود �� ع

  بيع الكتب واملطبوعات ع�� اختالف موضوعا��ا

 أو من قبيل القصص كما ي�بادر إ�� 
ً
ول�ست �ذه الكتب واملطبوعات جميع�ا قصصا

ا��اطر ألول و�لة؛ فإن املوضوعات القصصية �غلب عل��ا، إال أ��ا تق��ن بموضوعات 

املوضوعات الرحالت ش�� ل�ا نص�ب من إقبال ا��نود غ�� مبخوس، ومن �ذه 

واملالحظات ا��ر�ية، والكالم ع�� مستقبل العالم �جتما�� والسيا��� �عد ا��رب 

  ا��اضرة، وم��ا الدراسات �دبية والفلسفية للقدماء وا��دث�ن من املؤلف�ن!

 أن املكتبات ال�� �عرف ما عندي من الكتب ال�� انقطع ورود�ا �انت 
ً
واتفق كث��ا

�� عنھ م��ا، أل��ا تطلب من تلك املكتبات وال �ستطيع جل��ا من �سأل�� عما استغ

 عمن يطلبو��ا 
ً
ا��ارج �� أيام معدودات، وكنت أسأل أ��اب املكتبات أحيانا

فيد�ش�� أن أسمع أ��م �� �عض �حاي�ن من طبقة ا��نود الصغار و�م مع ذلك 
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لم وقضاياه ومشكالتھ، حر�صون ع�� استطالع أحوال البالد وتوار�خ�ا، أو أحوال العا

واملشكالت، أو سيصنفون ف��ا الكتب واملقاالت.  �أ��م سيدبرون أمر تلك القضايا

وال���ء من �ذا وذاك �شغل�م �� ا��قيقة وإنما �و العقل املتفتح ملا حولھ ال �ستطيع 

  أن يحتجب عنھ أو ي��بھ عن الوصول أليھ، ولو �ان �� ميدان قتال!

  قتال!�عم ولو �ان �� ميدان 

و��ب�� أن نذكر �ذا �ستدراك وأن �عيد ذكره وال ن�ساه، فإن ا��ندي �� ميدان 

القتال إما مشغول بحركة العمل ا��ر�ي، أو بحركة الر�اضة واملرانة و�ستعداد، أو 

�و إن فرغ من �ذه وتلك منصرف إ�� الل�و وال��ود من متعة ا��ياة؛ فل�س �� وقتھ 

 ما 
ً
�ان موضوع�ا من الس�ولة وال�شو�ق، وأحرى أال يبلغ من م�سع للقراءة �ائنا

ولكن  ا�ساع وقتھ ل�ا أن يحتاج ا���ش �لھ إ�� كتب ومجالت �عد بمئات �لوف

  ا��اصل �و �ذا

ا��اصل أن ا��نود املقاتل�ن أو املتأ�ب�ن للقتال يقرءون و�درسون، و�ش��ون الكتب 

و��ب�� أن �عيد �نا توكيد  املت��عون وال يقنعون بمئات �لوف ال�� يت��ع ل�م ��ا 

فإن طوائف من الشبان املصر��ن  ميدان القتال والقراءة ع�� أ�بة من دخول امليدان

كنت إذا مل��م �� �عراض عن القراءة واملعرفة قالوا لك إن  - والشرقي�ن عامة  -

العصر عصر ر�اضة ولعب ور�وب ومسابقات، ول�س �عصر قعود ودراسة وقبوع �� 

ملكتبات! ف�م �عتذرون من خمود الذ�ن بما ي�تحلونھ من �شاط ا��سد. . . ول�س من ا

ال�شاط أن يصاب الذ�ن ��سا�ي با��مود ولو ��بتھ ألوف من �ذرع والسيقان ال 

  ينقطع ل�ا حراك

ف�ذه الطوائف من الشبان خليقة أن �علم أية ر�اضة �� ر�اضة ا��ندي ع�� أ�بة 

ة ال ان��اء ل�ا �� صباح وال مساء، بل �� ر�اضة تبلغ من العنف أن القتال. ف�و �� ر�اض

ومع �ذا �م يطلعون و�ستطلعون، وتضفر م��م  �س�نفذ ج�ود �عضاء و�ف�ام

املطالعة و�ستطالع بحصة من الوقت ال تضفران �عشر معاشر�ا من أوقات شبابنا 

  �� أبان البطالة والسالم
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الغر�ب من �راء: أترى أن القراءة شاغل من شواغل قال �� أديب يحب أن يتحذلق ب

الطبيعة؟ أل�ست �ذه الكتب و�ذه �وراق بدعة من بدع الصناعة ال�� ال أساس ل�ا 

ت�و�ن الب�ية، وال حرج إذن ع�� الشاب (املطبوع) أن يصدق ع��ا بفطرتھ و�نصرف  ��

  إ�� ما تصرفھ إليھ طبيعة الت�و�ن؟

 من صنع ا��داد وابتداع ا����ع ا��ديث؟وأدي�نا �ذا يحسب الكتب أ
ً
 وحروفا

ً
  وراقا

ول�ذا �� عنده متاع (مصنوع) ول�ست باملتاع املطبوع الذي لھ �� الب�ية أساس �أساس 

أما معا�ي الكتب وما تبعثھ من شعور فال تدخل لھ ��  ا��وع والضما وسائر الش�وات

ت�و�ن ��سا�ي كما يم��ج حساب. ومعا�ي الكتب مع �ذا ���ء حيوي عضوي يم��ج بال

بھ الغذاء والل�و والر�اضة، أل��ا من وظائف الو�� الذي �و خالصة الشعور و�دراك. 

و�ل ل��ياة ��سانية �غ�� (الو��) وجود؟ و�ل لوجود�ا �غ��ه قيمة؟ و�ل تختلف 

  قيمة ��سان الذي ينحصر وعيھ �� املطالب ا��يوانية من قيمة ا��يوان؟

ست �� الورق املصنوع من ا��رق والعيدان، ول�ست �� ا��روف فالقراءة ل�

املسبوكة من املعدن، ول�ست �� املطبعة ال�� تدار بالبخار والك�ر�اء، وتدخل من 

كال؛ بل القراءة �� ا�ساع الواعية بما يضاف  أجل ذلك �� عداد البدع واملستحدثات

� امتداد ا��ياة إ�� آفاق لم إل��ا من التجارب و�حاس�س واملعارف واملعقوالت، و�

يكن يبلغ�ا الفرد �� عمره القص��، و�� بديل من السياحة، ومن البحث عن ا���ول، 

ومن �صغاء إ�� النوادر وا���ايات، ومن تحصيل التجارب ال�� يتحدث ��ا ا��ر�ون 

ومن �ل �شوف مطبوع �� أساس الت�و�ن، ألنھ امتداد ��واس النظر والسمع 

ع�� �عدد وسائلھ وأدواتھ. ول�س ي�� قول القائل�ن إن الكتاب لذة مصنوعة و�دراك 

ألنھ يطبع بالبخار والك�ر�اء إال إذا �� إن يقال أن الرغيف لذة مصنوعة ألن البخار 

فالو�� �و ا��اسة الك��ى ال��  والك�ر�اء مما يصنع عليھ ا���� �� العصر ا��ديث

و�نا  صدق معان��ا و�� أوسع�ا وأرفع�ا ع�� السواءوالو�� �و ا��ياة �� أ تطلب القراءة

 
ً
 ف�و أك�� استطالعا

ً
مناط �متياز والتفرقة ب�ن أجناس ب�� آدم، فأ��م �ان أك�� وعيا

و�بدو لنا ع�� نحو �شبھ اليق�ن أن  بمختلف �ساليب، والقراءة أعم �ذه �ساليب
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ة وساللة أو عنصر وعنصر من سالل الفرق ب�ن �دمي�ن �� مسألة (الو��) �الفرق ب�ن

عناصر �حياء. و�ع�� أنھ فرق ال يفسره اختالف الب�ئة واختالف التعليم واختالف 

 �� الطبا�ع ع�� مثال ال 
ً
املصادفات العارضة، ألنھ أعمق من ذلك وأعرق وأشد إ�غاال

 و�جب أن ي�ون �ذا الفرق قد تجمع �� أجيال �عد نراه إال �� اختالف وظائف �عضاء

 أن يفصل ب�ن �دمي و�دمي 
ً
أجيال، و�� موروثات �عد موروثات، ح�� أصبح وشي�ا

كما ينفصل ا��يان املتباينان. ومناط ذلك فيما �عتقد �عصاب ثم ا��اليا ال�� يتألف 

م��ا �سيح �جسام، ألن �عصاب وا��اليا �� أجزاء ا��سم ال�� ت�سع لتخز�ن املل�ات 

عد العصور، والسالالت وراء السالالت. فيما أ�عد الفارق ب�ن والطبا�ع �� العصور �

إ�سان تمأله املطالب ال�� تمأل ا��يوان ���م ح�� ال تبقى فيھ بقية للمز�د، و��ن 

إ�سان �ستوعب �حاس�س و�ف�ار، و�ستكنھ ا���والت و�سرار، وال يزال �عد ذلك 

ما �� نفسھ من آفاق ال تمت�� وال تزال �أنھ �� حاجة إ�� أ�وان وراء �ذا ال�ون تمأل 

  مشرئبة م�شوفة إ�� املز�د

�نا نف�م مع�� الشوق إ�� املعرفة ومنھ الشوق إ�� املطالعة، فإنھ ع�� �ذا التفس�� 

وظيفة حيو�ة �� أصل الب�ية ول�س بالبدعة ا��ديثة ال�� ظ�رت بظ�ور الورق واملداد 

اذا تضيق حياة الفرد �� �عض �مم ح�� و�نا �عرف مل أو بظ�ور املطبعة والك�ر�اء

يوسع�ا بالفرجة و�ستطالع والر�اضة واس�يعاب �خبار ومشا�دة �ثار و�قطار، 

ثم يكتفي الفرد �� أمم أخرى بما �شغل ا��يوان فال يتعداه باختياره إ�� أمد �عيد. 

�الذي نحسبھ وغاية ما نرجوه أال ي�ون ب�ن أمم الشرق وأمم ا��ضارة ا��اضرة فارق 

 �� أصول الت�و�ن. ف�ل ما عدا ذلك ف�و قابل لإلصالح والعالج
ً
 متغلغال

ً
إذ  فيصال

 لوظيفة أو منفعة، 
ً
ا��قيقة أن القراءة لم تزل عندنا ��رة �ساق إل��ا �ك��ون طلبا

ولم تزل عند أمم ا��ضارة ا��اضرة حركة نفسية كحركة العضو الذي ال يطيق 

موضوعات الكتب وأثما��ا وأساليب تداول�ا عند�م �� الف��ة ا��مود. ور�ما �غ��ت 

 لتغي�� �حوال. أما أن تنقطع الكتب أو ينقطع 
ً
�عد الف��ة و�� الع�د �عد الع�د وفاقا

�طالع فذلك عند�م أقرب ���ء إ�� املستحيل. ولو ش�نا ألحص�نا �نا عشرات 
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 املوضوعات ال�� أثار��ا ا��رب و�شطت ل�ا أقالم الكتا
ً
ب �� زمن يخالھ �عضنا صارفا

  غ�� باملشا�دة عن �حصاء. عن �ل كتابة و�ل قراءة، ولكننا ��
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  �دب و�صالح

   

أشار الدكتور ز�ي مبارك إ�� حديث �� ��صتھ ��يفة العز�مة �سبوعية بقلم 

مراسل من مراسل��ا و��صھ الدكتور �� قولھ إن �دب ي�ب�� (أن ي�ون لألدب، فال 

يكتب ال�اتب غ�� ما يو�� بھ الطبع، و�و �ع�� با��قائق ا��الدة؛ أما املشكالت ال�� 

  تتعلق بالطبقات ا��تلفة ف�� مشكالت وقتية يناط تدب���ا بالرجال �دار��ن)

ثم قال الدكتور: (أما �عد ف�ذه، مش�لة من أصعب املشكالت، ولألستاذ عباس العقاد 

  1أن يو�� رأيھ كما �شاء)

ي �� �ذا املوضوع الذي �ستحق التوضيح إن �ديب ال �غض من أدبھ أن يكتب �� ورأ�

مسائل �جتماع و�صالح املوقوت، ولكن الكتابة �� �ذه املسائل ل�ست شرطا من 

 ع�� �ل أديب
ً
ن �دب التعب��، والتعب�� غاية أل  شروط �دب ول�ست حتما لزاما

وال فرق ب�ن  أن تنفصل عن سائر الغايات مقصودة، وغاية �افية، وغاية ال �عي��ا

�ديب املع�� بنظمھ ون��ه و��ن املوسيقي املع�� بأ��انھ و�غماتھ. فكال�ما يصف 

النفس ��سانية �� حالة من حاال��ا، وكال�ما مستقل بوحيھ ال �ش��ط فيھ أن 

�وة يتعرض لعمل املص�� �جتما�� أو الباحث �خال�� أو الناظر �� مشكالت ال�

  وشؤون املع�شة

وإنما جاء اش��اط البحث �جتما�� أو �قتصادي ع�� �دباء وأ��اب الفنون بدعة 

من بدع املذ�ب �ش��ا�ي �� العصر ا��ديث، و�و مع �ذا نقيض الدعوة �ش��اكية 

ن الدعوة �ش��اكية �ستك�� ع�� الفقراء أن �ستغرقوا حيا��م أل  �� �ساس والصميم

لقوت و�شتغال بأعباء املع�شة، وترى أن ا��ياة الصا��ة �� ا��ياة ال�� �� طلب ا

فإذا �ان �ذا �و رجاء�ا �ع��  يقل ف��ا ج�د العمل، وتك�� ف��ا فرص املتعة بالنعيم

وغاي��ا القصوى، فمن ا��ب ال��ب أن تجعل ا���� وضرورات املع�شة شاغال ل�ل 

                                                 
  " . سالة القلم البلیغرتحت عنوان : "  1941 – 09 - 08بتاریخ:  -  427العدد نشر في   1
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 لألحالم و�مال،
ً
م��ا أحد من الناس ح�� الذين  وفر�ضة ال �عفى عامل وقائل، ومحورا

و�ل��م ا��تمعات ��سانية منذ �انت إ�� التجميل وال��ي�ن وتذك�� أبناء آدم بأ��م 

نفوس وألباب ل�ا مطالب �� �عض ساعا��ا غ�� مطالب املعدات وا��لود! وأك�� من 

ال معاذ هللا أن ماذا نقول! أنقول السوائم وا��شرات؟ ك مطالب السوائم وا��شرات

ن��م السوائم وا��شرات باالستغراق �� املطاعم واملعدات، فإ��ا �علمنا ما يج�لھ غالة 

�ش��اكي�ن، و�ر�دون منا أن �غفل عنھ ونتعلم نقيضھ: �علمنا أن ا��مال، وأن 

الطعام ضرورة مفروضة ول�س با��ياة �ل�ا وال بالشاغل الذي �ستوعب �ل �� �� �ل 

مل و�ل مسعاة: �علمنا إ��ا �غ�� وتمرح وتلعب وتح�� الشمس والقمر، ساعة �� �ل ع

وتلوذ باألعشاب و�ز�ار، وال تدين نفس�ا بدين ا���� واملعدة إال ر�ثما تفرغ من �ذه 

  ال��رة واملفروضة عل��ا أو �ذا العبء الذي يثقل�ا و�عطل�ا عن سرور�ا و�شو��ا

��اكيون إذ �ستخفون بالفنون و�داب ال�� ونحن إذ نقول �ذا ال نج�ل ما يقولھ �ش

تناط با��مال ا��الد وال تناط باملنافع املوقوتة. فإ��م يزعمون أن ا��وع أو�� بالتفك�� 

والتعب�� من �ذه املطالب ال�� �سمو��ا بالكماليات و�� �� كما أسلفنا طلبة ا��ياة 

 كما � وطلبة جميع �حياء
ً
شاءون، ولكن �مة ال�� وحسن ما يقولون أو فليكن حسنا

ال �ستطيع أن تفرغ من حياة جميع أبنا��ا �عض ساعات لبعض �ؤالء �بناء �شبعون 

ف��ا مطالب ا��مال، �� أمة ال �ستحق الطعام وال �ستحق الوجود. فبحسب الفرد 

عشر ساعات من �ر�ع والعشر�ن للكد والكدح وطلب املعاش؛ و�حسب �مة �سعة 

 من عشرة مالي�ن ب�ن أفراد�ا يكدون و�كدحون  مالي�ن و�سعمائة
ً
و�سعة و�سعون ألفا

ملعاش�ا. وغ�� كث�� �عد ذلك ألف أو اقل من ألف يذكرو��ا ا��مال و�ع��ون ل�ا عن 

أحالم ا��ياة ال�� �عط��ا الط�� وا��شرة و�عط��ا الضار�ة وال��يمة �ل ما استخلصتھ 

�لف الذين يذكرو��ا ا��مال و�ع��ون ال بل نز�د ع�� ذلك أن  من براثن الضرورات

ل�ا عن أحالم ا��ياة ال يخلون من فائدة �� باب ا���� والطعام إذا نظرنا إ�� النتائج 

فالشاعر الذي يف�ن املرء بجمال  وا��قائق ولم نقصر النظر ع�� البوادر والعناو�ن

 بالدون والسفسا الز�رة، يرفعھ من مع�شة الذل والشظف، و�جعل قناعتھ
ً
ف ضر�ا
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من املستحيل. وفكتور �وجو لم يكن من أ��اب ال��امج �جتماعية، ولكنھ وصف 

البؤس والظلم فأغ�� عن البا�س�ن واملظلوم�ن ما لم �غنھ الدعاة املنقطعون ملا 

�سمونھ: مشا�ل ا��تمع و�رامج �صالح. و�ل �غمة موسيقية �ع�� عن شوق إ�سا�ي 

تمل جوعھ و�ص�� ع�� فقده، الن عدم ا���� الذي �� خ�� ال يحسن باإل�سان أن يح

تطلبھ املعدات فقر وعوز. أما عدم ا���� الذي تطلبھ �رواح، ف�و م�� وحرمان من 

و�ك�� �ش��اكيون من ذكر �قتصاد، و�حسبون الدنيا بحذاف���ا  �ذواق و�خالق

ش��ون بھ ع�� اقتصادا �� اقتصاد، و�م يخالفون قواعد (القصد الطبي��) فيما �

نوا�غ �دب والفنون، أل��م يطلبون من العبقر��ن املو�و��ن عمال يقوم بھ من ل�ست 

ل�م عبقر�ة فنية وال ملكة أدبية، إنما �غ�� فيھ من درسوه وحذقوه وتفرغوا 

إلحصاءاتھ وقواعده ومقابالتھ ومقارناتھ، ونر�د بھ بحث املسائل �جتماعية، ومسائل 

وز�ع ال��وة ونظام الطبقات. ف�ذه موضوعات ال حاجة ��ا إ�� الفقر والغ��، وت

عبقر�ات �وم��وس وابن الرومي واملتن�� وشكسب�� و���ون؛ وال تخسر ش�ئا إذا أقبل 

عل��ا من خلقوا ل�ا وانقطعوا لإلحاطة بمعارف�ا وأصول�ا، ولكن العالم ��سا�ي يخسر 

يوم أو مسائل امة، لن تصبح �عد يوم أولئك العبقر��ن إذا وقفوا مل�ا��م ع�� مسائل 

آخر وال ب�ن أمة أخرى. . . �� ح�ن إن الذي كتبوه ال يزال شاغل ب�� ��سان �� جميع 

فل�س من القصد الذي ي��نم بھ �ش��اكيون أن تصرف  �يام و��ن جميع �قوام

��ن، وإنما عبقر�ة من عمل تحسنھ، وتحيل�ا إ�� عمل يتواله غ�� العبقر��ن وغ�� املو�و 

  �و خلط �� التوز�ع �عاب ملا فيھ من سوء الوضع فوق ما �عاب لفشلھ وقلة جدواه

 لم أقلھ 
ً
و�ستطرد �ي �ذا املقال �� (الرسالة) لألستاذ رمس�س يونان، ينحل�� فيھ كالما

فاألستاذ  ولم أقل ما يؤديھ؛ بل قلت ما �و نقيضھ ع�� وجھ صر�ح ال محل فيھ لتأو�ل

روي ا��قائق عند العقاد وم��ا (أن �مان �ل �مان، خطر ع�� ال�مم رمس�س يونان ي

و�ذ�ان، وانھ لو اطمأن �ل فرد إ�� قوتھ وكسائھ، فقدنا من ب�� ��سان العنصر 

  املقتحم املغامر)
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ثم يقول: (ولو صدر �ذا القول من إسماعيل صد�� مثال لعذرناه، ولكن الغر�ب حق 

ستطيع العقاد الشاعر أن يقول انھ ال ت�ون مغامرة أو يصدر من العقاد. فكيف � أن

اقتحام إال حيث ي�ون طلب الرزق، وإن ��سان ال �غامر �� س�يل غرام أو �� س�يل 

كشف عل�� أو إنتاج ف��؟! وملاذا ال نقول إن روح املغامرة إذا تحررت من �موم 

 جد
ً
يدة �� اجدر الع�ش وأعباء ال��وات، فسوف تك�شف لنفس�ا ميادين وآفاقا

  �عواطف ��سان؟!)

وال��يب كما أسلفت أن�� صرحت بنقيض �ذا الكالم �� مقا�� عن املال الذي يناقشھ 

�ستاذ رمس�س يونان. فقلت: (إن طلب املال كطلب العلم فطرة ال تتوقف ع�� 

 لألبناء؛ وقد ��مل ��سان رزقھ ورزق أبنائھ ليتا�ع �باءالتور�ث وال ع�� ما �عقبھ 

الدرس و�تق��� مسألة من مسائل العلم واملعرفة. . . وإنما تفسر أعمال ��سان 

بالبواعث والدوافع قبل أن تفسر بالنتائج والغايات. وإذا قيل لنا أن فالنا يجمع املال 

ألنھ يخاف عاقبة الفقر، قلنا: وملاذا يخاف �ذه العاقبة ال�� ال يخاف�ا غ��ه! إنھ ال 

  الف البواعث النفسية دون �ختالف �� الغايات. . .)يخالف غ��ه إال الخت

  �ذا كالمي فكيف ف�مھ �اتب املقال عن الفقر ومسألتھ �جتماعية؟!

ف�مھ ع�� أسلوب �ش��اكي�ن �� ف�م �ل ���ء؛ وأسلو��م ا��م يف�مون ما يروق�م، 

ما وأن الذي يروق�م �و املناوأة و�ن�ار، وع�� �ذه السنة ينكرون العصامية ك

ينكرون الغ��، و�سمون الفقر مسألة اجتماعية ل��يحوا أنفس�م من العطف ع�� 

الضعفاء، فال �م يطيقون املمتاز�ن بالفضل أو ال��وة، وال�م �شعرون بالعطف 

ال��يح ع�� ا��روم�ن من النبوغ واملال. وماذا يفيد العطف كما يقولون؟ أل�ست �� 

  الرحمة؟!مسألة اجتماعية ال دخل ف��ا للشعور و 

و�أننا إذا قلنا أن الفقر داء اجتما�� �عا�� كما �عا�� �دواء �جتماعية خرجنا بھ من 

طر�ق العالج. . . و�أ��م إذا قالوا إنھ مسألة ول�س بداء فرجوا أزمة الفقر أو اق��بوا ��ا 

ف��ا من التفر�ج ع�� أن ا��قيقة إن الدنيا لن يزال ف��ا الفقراء و�غنياء، ولن يزال 

�ذكياء و�غبياء، ولن يزال ف��ا �خيار و�شرار، ولن يزال ف��ا السمان وال��اف 
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والطوال والقصار و�قو�اء والضعفاء. وآفة �ش��اكي�ن ا��م ال �ع�شون و�تعرضون 

مع �ذا لعالج مسألة الع�ش. . . فحياة �ارل ماركس ال��صية تكتب �� صفحت�ن، 

�ن وإخوا��م اجمع�ن. ولو عاشوا لف�موا الع�ش غ�� �ذا وكذلك حياة لين�ن وستال

  غ�� �ذا العالج الف�م وعا��وه

. وقوان�ن ا��ياة �� ال�� أوجبت ب�ن الناس �جتماعفقوان�ن ا��ياة سابقة لقوان�ن 

�ذا التفاوت �� �رزاق كما أوجبتھ ب�ن ا��يوان والنبات. وعبث أن �علق الرجاء 

لتفاوت �� مطبوع وال �� مكسوب. وغاية ما �ستطيع أن نمنع باملستحيل، فال ان��اء ل

ن نرفع طبقة الفقراء بالقياس إ�� �غنياء، أالفقر الذي �شقى بھ من ال �ستحقھ، و 

 من ثروة �فراد
ً
  وأن نجعل لألمم نص�با

أما محو التفاوت �� الكسب فال س�يل إليھ، ول�ست �لمة (مسألة) بال�� تخلق سبلھ 

  س�يل.لو �ان إليھ 
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  السعادة. . .

   

بأنھ (أحد الكتاب ا��دث�ن)  أرسل إ�� �ديب عبد القادر محمود الذي عرف نفسھ إ��َّ 

 ثم أرد 
ً
 بخطاب يرجو�ي فيھ (أن أص�� إ�� حديثھ قليال

ً
 عن السعادة مشفوعا

ً
مقاال

قد حاد عن  ع�� صفحات الرسالة الغراء بما يروى ظمأه و�رشده إ�� ا��ق إن �ان

  س�يلھ).

وخالصة مقال �ديب أن السعادة و�م ل�س لھ وجود، وأن �عض �شقياء مطبوعون 

  ع�� الشقاء ف�م بھ سعداء، وأن �ل ما يقال عن السعادة إعادة ملا قيل.

  و�سأل�� �ديب �عد ذلك ماذا أقول؟

 بما أنا قائل �� �ذه ال��يفة، أو أن�� مسوّ 
ً
غ �ذه �عادة فال أدري �ل سأعيد قديما

  بتصو�ر طر�ف.

 باخ��اع �راء ال�� لم �سبق إل��ا، وال أرى عليھ من 
ً
ولك�� ال أحسب ال�اتب مطالبا

 تقدم أ��اب �راء بإبداء مثلھ، وإنما الشرط أن يصدر عن 
ً
غضاضة أن يبدي رأيا

ھ تجر�ة، وأن يروى عن خ��ة، وأن ي�ون لكالمھ لون من نفسھ وحسھ وتفك��ه، وال علي

  �عد ذلك أن ي�شابھ ما يقول وما �ان قد قيل.

  والسعادة �� رأ�ي ال استحالة ف��ا إال �االستحالة �� �ل مطلب من مطالب �ذه الدنيا.

فأنت إذا أرت كسوة جميلة �� ����ا ولو��ا وتفصيل�ا وثم��ا ومتان��ا وجد��ا حيث 

  توجد الكث��ات من أمثال�ا.

ع�� الذي ال �ع�� عليھ وال يجاري �� جمال ال��� أما إذا أردت كسوة �� املثل � 

وجمال اللون وجمال التفصيل وس�ولة الثمن وطول البقاء فقد أردت املستحيل، 

  ألنك أردت املثل �ع�� الذي ل�س لھ مثيل، و�و بطبيعتھ فوق ما ينال.

والسعادة إن أرد��ا سعادة لذات مع�ودات فأنت واجد�ا ال محالة �� وقت من 

  ات.�وق
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أما إن أرد��ا سعادة العمر أو سعادة �� �ل ���ء ال نظ�� لھ وال انقطاع ل�ا فتلك �� 

�ستحالة ال�� تنفرد ��ا السعادة، وال فرق ب�ن �عذر�ا و�عذر �ل مطلوب ع�� تلك 

  الشر�طة.

فل�ست السعادة بو�م، ول�ست الكسوة بو�م، ول�ست اللقمة السا�غة بو�م، ولكن 

رخص�ا و��ل �عض الناس من املقابلة بي��ا و��ن السعادة �ساوى  السا�غة مع اللقمة

السعادة الك��ى �� استحال��ا إذا أنت خرجت ��ا من عالم املع�ود وارتفعت ��ا إ�� 

  عالم �حالم املأمول.

ألن �ستحالة من طبيعة �حالم، وما من حلم يتحقق إال بطلت �سميتھ با��لم 

  فالسعادة طبقات وأصناف. ر�اتوانتقل إ�� ا��سوسات واملد

والصنف الرخيص م��ا موجود وموفور ومبذول، والطبقة القر�بة م��ا ع�� متناول 

 م��ا ال تبذل وال تتوافر، فكذلك  الباع الطو�ل والباع القص��
ً
فإذا قيل: إن أصنافا

  الصنف الغا�� من �ل ���ء، ح�� العدس والقطن والورق والتفاح.

العالية م��ا ال تنال أوال تنال �� �ل ح�ن وال ينال�ا �ل إ�سان،  وإذا قيل: إن الطبقات

  فكذلك �ل طبقة رفيعة من �ل سلعة و�ل ثمرة و�ل موجود.

�ناك ��ظات سعيدة �� ا��ياة. ف�ناك إذن سعادة ألمراء ولكن ل�س �� الدنيا أناس 

ع��، و�� سعداء، ألن السعادة املالزمة لإل�سان �� �ل حالة و�ل مطلب �� املثل � 

  ا��لم، و�� الغاية ال�� ال تدرك، والبغية ال�� ال تنال.

  وما �� السعادة �عد �ذا؟

�ل �� من عامل السكينة أو من عامل ا��ركة؟ و�ل السعيد من ال يتحرك، أو 

  السعيد من ال �سكن؟

  �� �ذا وذاك. . .!!

  فللسكينة سعاد��ا ول��ركة سعاد��ا، ولك��ما ال ت�شا��ان:

لسكينة ر��� وارتياح خاليان من الشوق والطموح، وسعادة ا��ركة تقدم سعادة ا

  ونجاح خاليان من القناعة و�كتفاء
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ومن يبغ �ذه ال يبغ تلك، ومن يطل��ما فليطل��ما متفرق�ن �� زمن�ن مختلف�ن، أل��ما ال 

  تجتمعان.

 سعادة. فأشقىوما لنا ال نقول: إن املثل �د�ى �� التعاسة نادر �املثل �ع�� �� ال

  �شقياء وأسعد السعداء �� الدنيا اثنان مت�افئان متعادالن، ولعل�ما ال يوجدان!!

 عن أشقى شقي للزمھ من 
ً
ولو خرج أحد من الرحال�ن ليجوب أقطار �رض باحثا

  الوقت والعناء قر�ب مما يلزمھ �� بحثھ عن اسعد السعداء!

�ذه الدنيا، ألن استحال��ا من ج�س �ل فال يقل حانق ع�� السعادة إ��ا مستحيلة �� 

استحالة، وألن �سر�ا من ج�س �ل �سر، وألن الفرق ب�ن املثل �ع�� واملثل السائر 

  ف��ا �الفرق بي��ما �� أ�لة أو ل�سة أو رشفة أو ما ش�ت من متع ا��ياة.

 كتلك ا��و�رة املكنونة ال�� يح�ون ع��ا �� �س - �عد  -و�� ل�ست 
ً
 واحدا

ً
اط�� ش�ئا

و�تخيلو��ا �� �ل يد �ع�� ��ا ع�� استواء، ال فارق ب�ن يد العبد و�د السيد، وال ب�ن يد 

  ا��ا�ل و�د ا��ب��.

وإنما السعادة سعادات: سعادة �ذا شقاوة ذاك، وسعادة إ�سان �� ح�ن من �حيان 

  غ�� سعادتھ �� غ�� ذلك ا���ن.

  ان وإ�� �ل ح�ن؟أ�سأل�� عن السعادة املطلقة بالقياس إ�� �ل إ�س

تلك ل�س ل�ا وجود، وكذلك �ل ���ء مطلق من القيود واملال�سات �� عامل القصور 

  والفناء.

ولنعلم أن اختالف الناس �� أمر السعادة إنما �و اختالف شعور قبل أن ي�ون 

ف�م �شعرون بالسعادة ع�� اختالف، وإن فكروا ف��ا ع��  اختالفا �� الرأي والنظر

لفون �� شعور�م ب�ن عمر و��ن حالة وحالة �اختالف�م �� �ل ما اتفاق؛ و�م يخت

  يحبون و�ل ما يكر�ون.

  وأرجع إ�� نف��� فأرا�ي قد شعرت بالسعادة ع�� وجوه قلما تتماثل �� بضع سنوات.

  �� الشباب كنت أقول ل�ا:

  ال تطم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم م�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�
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  بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف خيالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

     
  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألتك ح�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�

   
  مللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالك

     
  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ج�لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رت�� بجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

     
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��

   
  وال أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ببالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

     
  أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى �نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��

   
  معلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بحبالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

     
تلك دالة الشباب يحسب أن السعادة خليقة أن �س�� إليھ، وأنھ إذا أومأ إل��ا بيده 

  ل.فلم تبادر إ�� لقائھ فقد أسرفت عليھ �� الدالل، واستوجبت منھ �عراض واملال

  و�عد ح�ن كنت أحسب السعادة �� ال�سيان فأقول:

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفة والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر

   
  و�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ا��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى والغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

     
  خ�ـــــــــــــــــــــــــ� مـــــــــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــــــــــ� ا��يـــــــــــــــــــــــــاة يـــــــــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــا أ�ســـــــــــــــــــــــــا

   
  ك ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا��يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة و�حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

     
  وتلك �� مرحلة التجر�ة �و�� �� انتظار التجر�ة الثانية.

  فتور الذي �عقب ���اح الباكر:فأما التجر�ة �و�� ف�� تجر�ة ال

  إ��اح الشباب �� �مال.

  وأما التجر�ة الثانية، ف�� ال�� �عقب ذلك الفتور أو تلك الراحة، من �شاط ووثوب.

  وجاءت ف��ة كنت أحسب السعادة �� ا��طر:

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت��

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط �منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن

     



78 
 

  إن حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة �مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعنا

   
  مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ن مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوءة

     
  كال�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

   
  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن

     
  أي��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار علمتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  بأننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو �علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن

     
 للوضيع والتعب قسمة مفروضة ع�� 

ً
و�ذه �� الف��ة ال�� كنت أرى ف��ا الراحة حظا

  العظيم.

  إن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ال صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنو �شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ھ

   
  ولألصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغر أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباه وأمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

     
ثم ت�املت عواطف النفس فتاقت إ�� نصي��ا من ا��او�ة النا��ة واملقابلة 

املستوفاة، وأيقنت أن السعادة مش�ود ال يرى �عين�ن اث�ت�ن بل بأر�عة أع�ن، وعاطفة 

 
ً
ال يحس�ا قلب واحد بل قلبان متفقان، فمن رام�ا �عين�ن وقلب ف�أ��ما يروم�ا شطرا

 من جسم ميت، ألن � 
ً
  جسام ا��ية ال �ع�ش شطر�ن.مسلوخا

  إن الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

   
  �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ا��يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة بمقلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن

     
  خلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ألر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن

   
  تخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومل��تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن

     
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مقلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وم��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرت�ن؟

     
والنقيب بالز�اوي رحمھ هللا وأنا أومن بأن السعادة حقيقة ول�ست بأكذو�ة، فلما قال 

  �ستاذ
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سرور �� ا��ياة وال لذة، وإنما اللذة عدم �لم. قلت: �ذا كقولنا إن ا��ياة الز�اوي: ال 

عدم املوت، و�و�� أن �عكس القضية فيقال: إن املوت عدم ا��ياة قال: ولم تقرن 

  اللذة با��ياة وتجعل ل�ذه حكم تلك �� القياس؟

ا �و قوة قلت: إن ا��ياة قوة إيجابية ال قوة سلبية، وكذلك الشعور بما يوافق�

  إيجابية من نوع�ا ول�س امتناع قوة أو عدم�ا؟

  و�ن؟

  �سأل�� ما قولك �ن:

قو�� �ن أن�� أعرف السعادة من وج��ا ومن قفا�ا، و�� صدق�ا و�� ر�ا��ا؛ ولكن�� 

أقار��ا وأنا مشفق من عواق��ا، إذا أنا ع�� يق�ن من كشف ا��ساب الذي �عقب �ل 

ساب �ذا عملة مس�وكة من ا��ظورات وا��اوف �شوة من �شوا��ا. وكشف ا��

والش�وك، و�� العملة ال�� �ش��ي ��ا السعادة ع�� اختالف أصناف�ا وطبقا��ا، فع�� 

  قدر السعادة ي�ون الثمن، وع�� قدر ال�شوة ي�ون ا��ذر و�لم والتنغيص!

ليھ أن وال أكتفي مع �ذا بأن أقول: إن ا��وف الزم ألداء ثمن السعادة، بل أز�د ع

ا��وف الزم ملعرف��ا ولو بذلت لك بذل السماح، وإن ا��وف حافز إل��ا �غر�ك 

ب�شدا��ا. فمن لم يخف لم �سعد، ول�س بالعالم الذي ال خوف فيھ حاجة إ�� 

  السعادة!
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  لو!

   

 قصة موضوعة ع�� ما يظ�ر، 
ً
من ف�ا�ات ال��افة �مر�كية ال�� اطلعت عل��ا أخ��ا

 من املطبوع�ن ع�� حب الزجر والتنديد لقي �� �عض املنازه فحوا�ا أن 
ً
 صارما

ً
رجال

 آخر يدخن لفيفة نف�سة، و�بدو عليھ �ستمتاع بتدخي��ا و�رتياح إ�� تقلي��ا 
ً
رجال

  ب�ن شفتيھ؛ فاس�باح لنفسھ أن يخاطبھ، وجرت بي��ما ا��ادثة التالية:

  كم لفيفة من �ذا النوع تدخن �� �ل يوم؟ -

  حو عشرن -

  وكم ثمن الواحدة م��ا؟ -

  خمسة قروش ع�� التقر�ب -

 �� ال�واء. . . فكم سنة مضت عليك  -
ً
 �ل يوم تذ�ب دخانا

ً
يا لل��ب! خمسون قرشا

  وأنت تدخن؟

  ثالثون سنة! -

 �� اليوم تجتمع م��ا �� ثالث�ن سنة ثروة عظيمة. . . أل�س كذلك؟
ً
  إن خمس�ن قرشا

  ب�� كذلك -

  العمارة ا��ميلة ال�� ع�� ركن الطر�ق؟ أفال ترى تلك -

  ب�� أرا�ا! -

إنك لو لم تدخن قط ل�س�� لك أن تملك تلك العمارة! قال واضع الف�ا�ة: و�نا عاد  -

 وانث�� �سأل املندد الزجار:
ً
  املسئول سائال

  �ل تدخن؟ -

 
ً
: كال! ما دخنت قط ولن أدخن أبدا

ً
 مز�وا

ً
  فقال الرجل متأففا

  �ل تملك أذن تلك العمارة؟فسألھ مرة أخرى: و 

  قال: كال!. . .

  قال: ولكن�� أنا مالك�ا. . .!
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�ذه قصة ف��ا مجال طو�ل للتأمل واختالف النظر ب�ن حظوظ ا��ياة وضروب املتعة 

  ف��ا

  فأي الرجل�ن ع�� خطأ وأ��ما ع�� صواب؟

دخ�ن إن واضع القصة قد س�ل لنا أن �عرف خطأ املندد الزجار، ألنھ أظ�ر لنا أن الت

لم يحل ب�ن الرجل املدخن و��ن ملك العمارة ال�� �ساوي ت�اليف التدخ�ن �� ثالث�ن 

  سنة

 أنھ من ا��طئ�ن وأن 
ً
 لزاما

ً
ولكننا نفرض أن الرجل لم يكن مالك�ا؛ ف�ل ي�ون حتما

  الئمة املتصلف ع�� صواب؟؟

امھ، فلماذا ال إذا قيل �عم أنھ ملن ا��طئ�ن ألنھ فقد عمارة �ان �� وسعھ أن يجد�ا أم

 �� حسھ غ�� لذة 
ً
يقال أن العمارة �انت مفقودة �� السن�ن الثالث�ن ولم يكن موجودا

  التدخ�ن؟؟

 إ�� جانب 
ً
�عم إن لذة التدخ�ن ال تجتمع لبنة فوق لبنة، وطبقة فوق طبقة، وجدارا

 جدار؛ ولكن إال يوجد ال���ء إال إذا ملسناه ملس ا��دران؟ أال ي�ون لھ أثر إال إذا

صدمنا �� الطر�ق كما تصدمنا العمارات؟ أال يجوز أن ��ظات التدخ�ن قد �يأت 

 من ثمرات ا��ياة؟ أال يجوز أ��ا أرضتھ حيث 
ً
لصاح��ا فرص ارتياح وثمرات حسانا

 أن �غضب؟ وأسلست آراءه حيث �انت وشيكة أن تختلط وتتعقد؟ 
ً
�ان وشي�ا

 أن ي��اون و��
ً
�اجع؟ أال تحسب �ذه ال��ظات �� و��عتھ ع�� العمل حيث �ان وشي�ا

  ثالث�ن سنة أل��ا ال تقاس بامل�� وال ترصد باألرقام؟؟

تلك لعنة النقود املس�وكة، وذلك مدى تأث���ا �� قواعد التفك�� و�� أصول النظر إ�� 

 من الفكر لم يكن 
ً
�شياء فالنقود املس�وكة من ا����عات ال�� علمت الناس نمطا

 ولم يكن من 
ً
الضروري أن يفكروا ع�� مثالھ و�نظروا إ�� �مور بمنظاره لوال مطبوعا

  اخ��اع النقود!

وكث�� من �شياء �انت ت�ون ل�ا �� تقو�م الناس قيمة ك��ى لوال أ��م �عودوا أن 

بل كث�� من �شياء �انت تبطل  يقوموا �ل ���ء �عدد القطع من الذ�ب والفضة



82 
 

والتناحر حولھ لوال اخ��اع النقد وشيوع  قيمتھ الشا�عة و�ان يبطل الصراع عليھ

فقّل أن �عرف الناس اليوم قيمة ل���ء ال يتحول إ�� كذا من  التقو�م ع�� حسابھ

ومع �ذا كم �� الدنيا من قيم غاليات ال تتحول إ�� نقد وال  الدنان�� وكذا من الدرا�م

  تباع بالنقد، ول�س ل�ا �� سوق النقد حساب؟

فالذي ينكر�ا �س�ل ع�� املدخن�ن أن �عرفوا خطأه أو  إن لذة التدخ�ن محسوسة،

ولكن اللذات ال يحس�ا املنكرون كث��ات،  �عرفوا الناس بخطئھ ولو �عض التعر�ف

 و�� لو أمكن تحو�ل�ا إ�� ذ�ب وفضة ملألت ا��زائن وأدارت حركة املصارف سنوات

 وفضة لنصو��ا عن البخس و 
ً
النكران، وإما أن فواحدة من اث�ت�ن: إما أن تتحول ذ�با

�عرف خطأ ا��ساب الذي يدار ع�� الذ�ب والفضة �� تقو�م قيم ا��ياة. و�ومئذ 

 و�س��يحون من عناء كث��، أل��م ال �عرضون عن لذات نفسية 
ً
 كث��ا

ً
ير�ح الناس خ��ا

أو فكر�ة �ل ذن��ا أ��ا ال توزن بالدر�م واملثقال، وال ي�ناحرون ع�� قنية �� �� ظا�ر 

ك و�� باطنھ حرمان واضع القصة أرانا أن املدخن �ان �و مالك العمارة، وأن �مر مل

التدخ�ن لم يفّوت عليھ ملك�ا؛ ولكّن واضع القصة �ان �ستطيع أن يخطو وراء ذلك 

خطوة فيقول لنا أن الرجل لم يكن ليملك تلك العمارة لوال تدخينھ أو تدخينات ز��ت 

 من �راء أو صفقة من الصفق
ً
وأقول  ات، ف�انت العمارة �عض �ذه الثمراتلھ رأيا

بل أقول �ذا وكنت  �ذا ولست أدخن �ن، وال أنا مؤمن بضرورة التدخ�ن ملن يفكرون

 من �زمان، فال أذكر أن�� أشعلت لفيفة وأنا أكتب 
ً
أدخن أر�ع�ن لفيفة �� اليوم زمنا

ب الرأي �� مسألة من ألستع�ن ��ا ع�� الكتابة، ور�ما أطفأ��ا ألكتب أو اقرأ أو أقل

املسائل، فل�س من تجار�ي أن التدخ�ن والتفك�� متالزمان، و�ل ما أعنيھ أن السرور 

الذي �شعر بھ املدخن ي�ب�� أن يحسب وإن لم يتمثل �� صورة ا���ارة وا���رات، 

كذلك ال دخل �نا لألخالق واملواز�ن �دبية ��  و�كذا ي�ب�� أن يحسب �ل سرور

والتقدير؛ فإن صاحب العمارة قد يملك�ا بمال مكسوب من ال��ت صواب التقو�م 

 والر�ا الفاحش، ثم ال يقدح ذلك �� قيمة العمارة عند تقو�م�ا ب�ن البا�ع�ن والشراة

والسرور الذي يداخل ا��س قد يرجع إ�� ا��رام ا��ظور فيدان كما يدان ا��رام 
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ول�ذا يجب أن توضع ��   عذابا��ظور، ثم ال ينفي �ذا أنھ �� سرور ول�س �غم وال

 �� ال�واء وال تت��ر لبنات وعمارات �� 
ً
امل��ان ثالثون سنة �� املتعة ال�� تذ�ب دخانا

مالك وال ينقل السرور  الطرقات. والفارق ب�ن �ذه وتلك أن العمارة تنقل من مالك إ��

  الذي �ستمتع بھ صاحبھ أو �ش��ي منھ بمال.

  سوق؛ ولك��ا ل�ست �سار�ة �� عرف ا��ياةو�ذه تفرقة سار�ة �� عرف ال

  فسرور �ب بابنھ ال ينقل وال يباع، ولكنھ مع �ذا أنفس من نفا�س �موال

وسرور الع�ن با��مال ال ينقل وال يباع، ولكنھ مع �ذا ثروة تفلس الدنيا بفقدا��ا أيما 

سكتوا،  إفالس ومقياس النفاسة، صعد �قتصاديون أو �بطوا، وصاح رجال املال أو

  �و �� ��اية �مر مقدار ما توحيھ من شعور.

فالعمارة ال �ساوي حفنة من تراب إذا �انت ال ت�تقل من يد إ�� يد وال يصطحب 

ونفس واحد من لفيفة واحدة  انتقال�ا �سرور با�ع أو سرور شار أو سرور مستأجر

 �� حالة البيع أو 
ً
الشراء أو حالة أنفس من جميع العمارات ال�� ال ن��جم�ا شعورا

  �س�ئجار، أو �� حالة النظر إل��ا إن �ان النظر إل��ا باعث شعور.

أل�س �طمئنان إ�� الرزق �و خ�� ما تقت�� من أجلھ العمارات؟ فاالطمئنان إذن �و 

ثمن العمارة ال��يح، ولوال أنھ شعور مطلوب ملا بذلت �� أ��م العمارات أرخص 

 عل��ا من الدر��مات. ولكن �ب مالك العم
ً
ارة غ�� مطم�ن إ�� رزقھ؟ و�بھ خائفا

 عل��ا من إفالس شر�ات التأم�ن؟ و�بھ كث�� ال�واجس من جراء ملك�ا 
ً
ا��ر�ق أو خائفا

ومنازعات املنازع�ن ف��ا، ف�� إذن فقر �� حسابھ وفقر �� حساب �ل مق�ن ل�ا �شعر 

  �� اقتنائھ إيا�ا بمثل �ذا الشعور 

خسروا ب�سيا��ا، ألن العملة سكت عقول�م بطا�ع�ا ���� الناس �ذه ا��قيقة و 

فأصبحت القيمة مر�ونة بما يباع بكذا من الدرا�م أو كذا من الدنان��، و�طلت القيم 

ولو بقيت لنا رغباتنا وآمالنا  النفسية ال�� �� �ساس و�� املرجع �� تقو�م متع ا��ياة

ال لتغ�� وجھ التار�خ و�غ��ت كما �انت قبل اخ��اع النقد واخ��اع املال ع�� �جم
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�موم النفوس و�غ��ت أسباب ا��روب وا��صومات وأسباب النضال ع�� العروض 

  واملدخرات

ولتقر�ب �ذا املع�� تخيل أن العملة و�ديال��ا س�بطل �عد أسبوع فماذا ي�ون؟ إنك 

 من الليمون ول�س بنادم وال معد
ً
 ل�شرب قدحا

ً
ود لتبصر �� �ذه ا��الة من �عطي ب�تا

أو تخيل أن �ل متعة �� ا��ياة أصبحت ال تنال إال ��ذه العملة الشا�عة  من السف�اء

فماذا ي�ون؟ إنك لتبصر �� �ذه ا��الة من �عطي تراث �رض لينعم �شعاع من أشعة 

أو تخيل أن �ل �عمة روحية أو فنية قد أستطيع تحو�ل�ا �عد اليوم  الشمس والقمر

 وجن��ات فماذا ي�ون؟
ً
 من أ��اب القرائح  قروشا

ً
إنك لتبصر �� �ذه ا��الة رجال

وسيأ�ي ال ر�ب يوم يثوب الناس  �ش��ي دولت�ن أو ثالث دول بفكرة خالدة تو�� إليھ

فيھ إ�� تفك�� طليق من أسر العملة ومن طا�ع املس�و�ات. فيومئذ �عرفون الغ�� 

 ال��يح و�ر�بون الفقر ال��يح، أل��م يبذلون ا���د بمقدار حقھ 
ً
فيدخرون كث��ا

من ضا�ع ا���ود �� غ�� طائل، و�أخذون حسبما يبذلون، ثم ال يقومون �شياء 

بمقدار صالح�ا لالنتقال من مالك إ�� مالك �� غ�� جدوى؟ بل بمقدار صالح�ا للبقاء 

  �� ا��واطر و�رواح و�� شاعرة بما �س�بقيھ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



85 
 

  مي

   

 بمكتب ��يفة (ا��
ً
روسة) فلقيت وأنا خارج منھ صاح��ا �ستاذ الياس كنت يوما

ز�ادة والد ��سة (مي) رحم�ا هللا و�ان من عادتھ إذ لقي�� أن يخاطب�� باسم �ديب 

حس�ن فتوح، وإذا لقي �ستاذ فتوحا خاطبھ باس�� وم��� معھ أو م�� مسافة 

  . . ي��� ف��ا �سم و�تلطف باالعتذار و��ناول �عض �حاديث العامة.

ن تفخر ��ا. إ��ا أعظم �اتبة �� أؤلفات ��سة فقلت: إ��ا جديرة بوجرى ا��ديث إ�� م

  العر�ية

  قال: ولك أن تقول: أعظم �اتب

ير�د أن املفاضلة والتفضيل قد يجر�ان بي��ا و��ن ال�اتب وال يقتصر ع�� ال�اتبات. 

 ش�ادتھ: ل�س ز�و �ب وحده بالذي يم�� عليك �ذه
ً
الش�ادة. إن كث��ين  فقلت مزكيا

و�ان الرجل ع�� حق �� فخره وتقديره. فمثل ��سة (مي) من  غ��ك ل�سبقونك إل��ا

يفخر ��ا �باء وغ�� �باء من أبناء العر�ية، وم��ل��ا �� الثقافة وخدمة الرأي م��لة 

 منذ
ً
 فض�� ب�ن الكتاب وال�واتب، وإن كنت قد أردت أ��ا أعظم �اتبات العر�ية جميعا

  عرفت لغتنا ال�اتبات، ولم أرد أ��ا أعظم ال�اتبات �� عصرنا �ذا دون غ��ه.

وما تتحدث بھ ممتع �الذي تكتبھ �عد رو�ة وتحض��، فقد و�بت ملكة ا��ديث �� 

و�ع�� بھ  - طالوة ورشاقة وجالء، وو�بت ما �و أدل ع�� القدرة من ملكة ا��ديث 

في�ون  -ا��تلف�ن �� الرأي واملزاج واملقام  ملكة التوجيھ وإدارة �حاديث ب�ن ا��لساء

�� مجلس�ا عشرة: م��م الوز�ر واملوظف الصغ��، وم��م ا��افظ واملغا�� بالتجديد، 

وم��م املرح ال��ثار والوقور امل��مت؛ فإذا دار ا��ديث ب��م أخذ �ل م��م حصتھ ع�� 

ذي ينقضھ و�شتد �� سنة املساواة والكرامة، وانف�� مجال القول لرأيھ وللرأي ال

نقضھ، وأنتظم �ل ذلك �� رفق ومودة ولباقة، ولم �شعر أحد بتوج���ا و�� تنقل 

�حاديث من مت�لم إ�� مت�لم، ومن موضوع إ�� موضوع، �أ��ا تتوجھ �غ�� موجھ 

  وت�تقل �غ�� ناقل، وتلك غاية ال��اعة �� �ذا املقام.
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 ب�ن بقيت ل�ا �ذه امللكة �� أشد أيام السقم والسآ
ً
مة، فلم يكن سامع�ا يحس فرقا

(مي) �� إبان عافي��ا و (مي) �� ساعات الض�� و�عياء ح�ن �ستطرد الكالم إ�� �دب 

أو إ�� التار�خ أإ�� معارض �راء. ولم أسمع م��ا قط �� معرض من �ذه املعارض إال ما 

  �و خليق باإلصغاء والتدو�ن.

تز�ن ا��وار، ولكن فط��ا للمواقف امل��كة و�انت ل�ا فطنة لل��ك ت�� املساجلة و 

�انت أدق من فطن��ا للنكتة واش��اك�ا ف��ا، و�انت كب��ة ���اب بف�ا�ة املصر��ن 

  ال�� �سم��ا (النغاشة) أو القافية ال�� ال �عذر وال ترحم!

بحث �عض أساط�ن الشرقي�ن �عد الثورة الوطنية �� توحيد الزي املالئم للبالد 

 ��ماعة ا��ارة، و�
ً
ان أحمد شفيق باشا صاحب ا��وليات واملذكرات املش�ورة رئ�سا

 ع�� إشاعة الزي املوحد ب�ن �مم العر�ية وأمم الشرق 
ً
الرابطة الشرقية وحر�صا

�د�ى عامة، ولفرط حرصھ ع�� �ذا لم ي�تظر إقناع الناس ول�س الزي الذي ارتضاه 

 امل��� ع�� الر�وب ل��اه السابلة �� ثم م��� بھ �� طرقات العاصمة إ�� محط��ا مؤث
ً
را

  تلك الطرقات ا��افلة.

و�ان يوم ثالثاء ونحن �� مجلس ��سة مي والزوار كث��ون وأقبل �عض الفضالء 

يب�سم كمن �غالب ��كة جامحة. فسألتھ: مم ال��ك؟ فقال: كنت ال��ظة أع�� 

� ز�ھ ا��ديد؟ وهللا لقد بار اللواء فنادا�ي أم�ن واصف بك وسأل��: أرأيت شفيق باشا �

 إ�� محطة العاصمة ل�سف��ه إ�� الليمان!!
ً
 مسوقا

ً
  حس�تھ م��ونا

�� �عرف شفيق باشا و�عرف أم�ن بك، و�عرف أن �ول رئ�س الثا�ي �� جماعة 

  الرابطة الشرقية، ومع �ذا لم يرحمھ ح�ن جاء �� طر�ق القافية!

ة) و�ذا ال�ش�يھ العابث، واندفعنا فال أ���� كيف غلبت ���ا ل�ذه املفارقة (املصر�

 ن��ك و�� ت��ك ح�� اغرورقت عينا�ا بالدموع، وح�� قال �ستاذ 
ً
جميعا

مصطفى عبد الرزاق بحيائھ املعروف: ما بالنا أ��ا �خوان ن��ك �ذا ال��ك 

  ون���� وقار ا��لس؟
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: ا��ك ا��ك يا أ��! من الذي يجد ال
ً
��ك ف�تف بھ �ستاذ خليل مطران مداعبا

  و�فرط فيھ؟

 و�انت س�رة ضاحكة من سالم�ا إ�� وداع�ا، و�انت (مي) �� تلك الليلة �أحسن ما �انت

 ع�� ا��ديث واملسامرة. . . رحم�ا هللا. ما رأي��ا �عد ذلك 
ً
 وغبطة وإقباال

ً
�شاشة وأ�سا

�� صورة آ�س من تلك الصورة، وتلك ال�شاشة �ل�ا، وذلك الذ�اء �لھ �ن �� ال��اب، 

عد سنوات م��ت ف��ا النضرة، ورانت الغمة، ونضب مع�ن �مل والغبطة، وطال �

  �لم والعذاب!

  أال ما أ��ف ا��ياة!

لقد �ان مصا��ا بأم�ا �عد أب��ا �� أش�ر قالئل صدمة محطمة زلزلت �ل ما بقى �� 

  جنا��ا من يق�ن وسلوى.

دخيل��ا. و�ان يخيل إ�� أن لك��ا �انت قبل ذلك قاسية ع�� نفس�ا كث��ة �نطواء ع�� 

اح��م�ا املفرط خصلة عميقة �� سر�ر��ا الزم��ا من ر�عان شبا��ا، أل��ا �انت قليلة 

�من والطمأن�نة إ�� الناس، و�انت ع�� دماث��ا ال تدع ا��واجز بي��م و�ي��ا، وال تفتأ 

  وكنت أشفق من فرط اح��ام�ا و�لف��ا؛ فقلت وراء سور من ا��يطة والكتمان
ً
ل�ا يوما

 ع�� مصارح��ا: أنا ع�� رأيك يا صديق�� �� أن الناس ال يؤمنون، ولك�� لست 
ً
مج��ئا

ع�� رأيك �� نفع ا��ذر وجدوى �ح��اس. بل عندي أن عناء �ح��اس أضر من �ل 

عناء يص�بنا بھ ترك ا��ذر وقلة املباالة. فال تبا�� وال تح����� وانطلقي �� حياتك فذلك 

  أخف الضرر�ن

  قالت: �أنك �عيد ع�� ما قالھ �ستاذ داود بر�ات

  قلت: وماذا قال!

 جرى بي��ما �� السفينة و�ما عائدان من أور�ا، و�انت �� السفينة 
ً
فقصت ع�� حديثا

س�رة راقصة والليل رائق والبحر ساج والطرب غالب ع�� املسافر�ن. ورآ�ا �ستاذ 

أن �شارك�م أو �شارك الطبيعة �� فرصة  داود م��و�ة �� ركن من �ر�ان �أ��ا تأ�ى

الصفاء. فنادا�ا �الزاجر املندد: ما بالك �عكف�ن ع�� نفسك ع�وف ال��ائز؟ �عا�� 
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أرق��� وأطر�ي مع �ؤالء الفتيات والفتيان فم��م من �و أك�� منك و�ل�م �سبقونك �� 

  مجال السرور

  قلت: و�ماذا أجبتھ؟

  قالت: تضايقت منھ!

ة باسمة وقالت و�� تقتضب ا��ديث: فإن أردت أن أتضايق منك ثم أومأت إ�� منذر 

  فعد إ�� نصيحتك ونصيحتھ. . . وإياك أن �عو!

 وال �ستغرب �ذا ا��الف وال نكف عن تبادل 
ً
 ونختلف كث��ا

ً
وكنا ن�بادل الرأي كث��ا

�راء؛ ألن ا��الف ب�ن �ل أن�� وفيھ لطبع�ا و�ل رجل و�� لطبعھ أمر من البدا�ة 

. ف�� تنظر �ع�ن حواء إ�� حقائق الدنيا و�و ينظر �ع�ن آدم، وكال�ما مخلص �� بم�ان

ع�� أ��ا �انت ترى �� اللغة العر�ية والل��ة العامية مثل ما أراه،  خالفھ ومستفيد

و�انت ع�� تر�ي��ا �ور�ية وأحاط��ا بخمس لغات أجن�ية �غار ع�� عر�ي��ا غ��ة 

ن إ�� مجافاة الفص�� وتبديل الت��ئة والكتابة البداوة، فال تجاري الذين يميلو 

 من مذ�ب ا��افظ�ن امل�شددين
ً
 قر�با

ً
وأسم�ا (مي) اختصار  وتذ�ب �� �ذا مذ�با

ألسم (ماري) باختيار أول حروفھ امليم وآخر�ا الياء، ولك��ا أحبت �سم لعر��تھ ال 

  �روفالختصاره، فان اسم ماري نفسھ ل�س باالسم الطو�ل وال الكث�� ا�

 مناقب رجل من أعظم رجاالت املصر��ن فشارك��م 
ً
تذاكر �دباء �� مجلس�ا يوما

  إ��ا��م بھ وثناء�م عليھ، واستأذنت �عد ذلك أن تلومھ أمام�م �� أمر صغ��

قالت: كنت �� ا��امعة املصر�ة فقدم�� إليھ �ستاذ لطفي السيد وتفضل فأطرى 

  ھ فضلھ و���يعھكتابا�ي العر�ية و�فرنجية بما شاء ل

ثم قالت: فال أدري ملاذا ���� الزعيم العظيم أن�� عر�ية وأن�� �اتبة عر�ية وأختار أن 

و�دا  يخاطب�� بالفر�سية و�صر ع�� مخاطب�� ��ا مع إجاب�� لھ بالعر�ية ع�� �ل سؤال

 أ��ا غض�ت لعر�ي��ا من أن يخاط��ا مصري عظيم �غ�� لغتھ ولغ��ا، و�� �� 
ً
عل��ا حقا

� تتقن خمس لغات وتكتب ب�ل لغة كتابة يرضا�ا القراء من أبنا��ا. ولقد ت�ون ال�
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 عن الكتابة، ثم ال تزال ترطن ��ا 
ً
 فضال

ً
الواحدة من بناتنا وما تحسن لغة واحدة كالما

  �� الب�ت والطر�ق مع أبناء ج�س�ا �أ��ا ال تف�م لغة غ���ا.

�ة مي ع�� �سب��ا إل��ا. فما عرفت وواجب �� �� عنق العر�ية أن �غار ع�� أد��ا كغ�

العر�ية �اتبة أفضل من مي واقدر وأج��، ول�س فضل الندرة �نا بأقل من فضل 

  �حسان و�تقان.

  حيا�ا هللا �� ذكرا�ا
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  أدب اليوميات

   

). . . �ل تكتبون مذكرات يومية، أو �ل �� ن�تكم كتابة مذكرات أو تدو�ن ترجمة 1(

 ك�ذا ��ياتكم ا��افلة 
ً
كما يفعل كتاب الغرب؟ و�ل ال توافقون�� ع�� أن كتابا

تصفون فيھ ما صادفكم من عقبات وما �غلبتم عليھ من الصعو�ات، وتقصون فيھ ما 

 
ً
 مفيدا

ً
ال �عرفھ الكث��ون عن حياتكم ال��صية و�دبية والسياسية ي�ون درسا

  لشبان �ذا ا��يل و�جيال املقبلة؟

مكم ع�� الزواج إ�� �ن أن ا��ياة الزوجية تقيد رجل الفكر ) �ل مع�� عدم إقدا2(

  أو �شغلھ عن أداء رسالتھ، أم أنكم لم ��تدوا إ�� املرأة ال�� ترو��ا املثل �ع�� املفكر؟

) ل�ل إ�سان أما�ي وآمال ومطالب، ومطالب من عاش ال ت�ت��. . . و�� تختلف 3(

  أعظم أمنية تتوقون إل��ا �� ا��ياة؟باختالف �حوال و�يام؛ ولكن ترى ما �� 

  (�سكندر�ة)

  أحمد عبد اللطيف ا��ضراوي 

  باملع�د ال��يطا�ي

�ذه فقرات من رسالة وصلت إ�� من �ديب صاحب �مضاء املتقدم، و�� ا��واب 

عن �عض أسئلتھ ما ي�� أن �ش��ك فيھ حضرات القراء، ألنھ من موضوعات الكتابة 

وأول �ذه �سئلة سؤالھ عن املذكرات اليومية  كتب وا��التالعامة ال�� تطرق �� ال

  وما أدونھ م��ا �ن أو �عد ح�ن

بكتابة  -منذ الدراسة �و��  -وجوا�ي عن �ذا السؤال أن�� بدأت حيا�ي �دبية 

املذكرات والتعليقات ع�� ما أطالع وأشا�د �� �ل يوم، وإن�� لم أنقطع عن �ذه 

فأول كتاب صدر �� �و  ات �خ��ة ال�� ال تتجاوز خمس سنواتاملذكرات إال �� السنو 

 ملا أث�تھ �� مذكرا�ي اليومية من 
ً
(خالصة اليومية) واسمھ يدل عليھ. فقد �ان ت��يصا

ثم ألفت كتا�ي  �راء واملالحظات و�صول ال�� أتناول�ا بالتوسع إذا خصص��ا بالكتابة

طبع �عد ذلك ��ذا العنوان. فإنما �ان (ساعات ب�ن الكتب) و�و غ�� الكتاب الذي 
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الكتاب �ول �عليقات القراءات ال�� تفرغت ل�ا وأنا مقيم �� أيام ا��رب املاضية 

بأسوان، ولم يكن مجموعة مقاالت أو فصول �شرت �� ال��ف �الكتاب الذي يحمل 

رتھ لكن املذكرات اليومية نوعان ول�ست بنوع واحد؛ ف�ذا الذي ذك �ن �ذا العنوان

مقصور ع�� الفكر والقراءة �أنھ فصول صغ��ة أو موضوع متفرق �� عدة صفحات، 

و�و النوع الذي أك��ت من الكتابة فيھ، وعندي منھ �ن مجموعة صا��ة �� انتظار 

أما النوع �خر  الطبع كما ��، أو �� انتظار التوحيد والتأليف، أل��ا تص�� ل�ذا وذاك

ياة وعوارض�ا فلم اشرع �� الكتابة فيھ إال مرة واحدة و�و املذكرات عن حوادث ا��

طالت بضعة ش�ور، ثم مزقت ما كت�ت وأحرقتھ ولم أعد إ�� تجر�ة الكتابة �� �ذا 

ولك�� ال أحكم ع�� أدب اليوميات �لھ بالتمز�ق  النوع مرة أخرى، ولع�� ال أعود

أسبا�ي غ�� أسباب  و�حراق من أجل أن�� اضطررت إ�� تمز�ق ما كت�ت وإحراقھ؛ ألن

 �خر�ن، وموا��� غ�� موا�ع�م، وا��ظورات ال�� أتق��ا غ�� ا��ظورات ال�� يتقو��ا

فالواقع أن�� من أرغب الناس �� قراءة اليوميات و�نتفاع ��ا، و�� �� اعتقادي أنفع 

القراءات للمؤرخ واملستطلع ألحوال �مم وسرائر النفوس، والسيما املكتوب م��ا 

وص نية ال �شو��ا الت�لف والر�اء، ومعظم كتاب اليوميات ممن يتوخون خلوص بخل

النية وصدق الرواية عندما يخلون إ�� صفحا��م ا��فية، ألن املسألة عند�م (ظا�رة 

نفسية) أشبھ بالتوجھ إ�� محراب �ع��اف و�أ��م يخففون أعباء ضمائر�م بإلقا��ا 

ؤمنون بصدق�ا وأمان��ا، كما يخفف ع��م �� صفحات م��لة يرجعون إل��ا و�

��سان أعباء ضم��ه باإلفضاء إ�� صديق أم�ن؛ ف�م مسوقون إ�� صدق الكتابة ��ذا 

الشعور ال��يب الذي ال �س��يح إ�� غ�� �مانة، و�� �ذه الراحة ضمان للقارئ أو 

  ضمان ل��قيقة أقوى من ضمان ا��اسبة والب�نات

ات �ور�ية عامة و�� مقدم��ا اللغة �نجل��ية، و�ذا ولليوميات أدب مستفيض �� اللغ

 �دب موضع دراسة املؤرخ والناقد النفسا�ي، والفيلسوف، والباحث العل��، و�ل من

�عنيھ س�� ا��ماعات و�فراد؛ �ش���ون �� دراستھ و�حثھ تارة لبيان �سباب ال�� 

والع�وف ع�� أسرار  تدعو الناس �� ف��ة خاصة من الزمن إ�� تدو�ن مذكرا��م
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ضمائر�م بمعزل عن ا��ما��� وشوا غل�م العلنية، وتارة لتحقيق الوقا�ع واستكشاف 

دخائل الرجال، و�أتون �� جميع �ذه التعليالت والتخر�جات بما يلذ الوقوف عليھ 

  و�فيد!

وما من �اتب يوميات �� ا��قيقة إال و�و ظا�رة نفسية كث��ة البدوات والغرائب، 

��وانب ال�� تتعلق ��ا مباحث النفساني�ن وا��كماء. وقد أشرت إ�� طرف من كث��ة ا

ذلك �� مقدم�� ل��زء الثالث من مذكرات أحمد شفيق باشا رحمھ هللا حيث قلت عن 

يوميات صمو�ل ب�ب�� أ��ا موضع ا����ة عند �عض النقاد، (فال �م قادرون ع�� أن 

يكتب �ل �ذه ا��لدات و�ل �ذه ا��وادث يجزموا بأنھ كت��ا لنفسھ، ألن ��سان ال 

ليطلع عل��ا وحده، وال �م قادرون ع�� ا��زم بأنھ كت��ا لألجيال املقبلة، ألنھ كشف 

 انھ يخف��ا اشد �خفاء و�ود لو 
ً
 عن س��تھ وس��ة أقر�ائھ، �ان معروفا

ً
ف��ا أسرارا

  يتعق��ا با��و وال�سيان)

ة من املسائل البي�ية كدرتھ فأتلف جميع ثم ضر�ت لذلك أمثلة ش�� م��ا أن مسأل

أوراق�ا وأسانيد�ا ثم عاد إ�� مذكراتھ فدون ف��ا جميع تلك �وراق و�سانيد بأق��� 

  ما استطاع من إس�اب وتفصيل!

 
ً
�ذا �و ال��ب، و�ذا �و موضع التأمل والدراسة، و�ذا الذي يجعل اليوميات مرجعا

 لدارس ا��وادث ودارس �خالق.
ً
  صادقا

فآنا ال أدين أدب اليوميات �لھ ألن�� اح��قت يوميا�ي ولم يخطر �� أن أعيد التجر�ة 

وإنما يباعد بي�� و��ن كتابة اليوميات أمران كال�ما حقيق باإلثبات أل��ما  مرة أخرى 

 من ظوا�ر النفسيات وظوا�ر الف��ة ال�� عشت ف��ا
ً
وأول �مر�ن إن�� غ��  أيضا

، ألنھ ضرب من �ستغفار ال أس��يح إليھ، أو �ع��افراب مطبوع ع�� التوجھ إ�� مح

  ألن�� ادخر لنف��� خفايا�ا وأنز�ا عن البوح ألحد غ�� مست�ن من ذلك إال القليل

فاملسألة ال�� تل�� خاطري وتث�� شعوري وت�سرب إ�� أعماق ضم��ي ل�س مصرف�ا 

ع�� أما مصرف�ا أن أذن سامع قر�ب، وإنعندي أن أ��ل�ا كما �� أو أف��� ��ا إ�� 

�� الشعر والكتابة، وأن أعرض�ا للتحليل والتقليب ع�� وجوه ش��. فإذا حلل��ا  ع��ا
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واستخرجت معنا�ا فقد اس��حت م��ا وفتحت مغالق�ا ولم يبق ف��ا عندي موضع 

  للمعا��ة و�ستقصاء

 ورب �ارثة نفسية من املقيمات املعقدات �سكن كما �سكن البحر ال�ائج �� ��ظة

واحدة ساعة ان��ا�ي إ�� مقطع الرأي ف��ا، أو ساعة عل�� بما ي�ب�� أن أقابل�ا بھ من 

عمل. و�ذا الذي ينوب �� طبيع�� مناب �فضاء والبوح وما أسميھ التوجھ إ�� محراب 

  �ع��اف

أما �مر الثا�ي الذي دعا�ي إ�� إحراق يوميا�ي ف�و راجع إ�� حوادث الف��ة ال�� �ع�ش 

وخالصة إن�� دونت تلك اليوميات ألستع�ن ��ا ع�� تار�خ  إ�� البواعث ا��لقية ف��ا ال

الف��ة وتحليل أخالق رجال�ا. ثم رأيت �� أثناء الثورة الوطنية و�عد�ا بقليل أن ملفقي 

ال��م ومدبري امل�ائد �ستعينون بأمثال �ذه اليوميات ع�� طبخ القضايا وإحراج 

الحظا�ي ع�� رجال الف��ة من العسر بم�ان مع �عرض �بر�اء، وظ�ر �� أن إثبات م

اليوميات للمصادرة والسؤال، فآثرت إحراق�ا أيام اشتداد ا��كمات واملصادرات 

 ل�ا �� حيا�ي ا��اصة اثر ال يزول، وفات�� 
ً
 وأوراقا

ً
وأحرقت مع�ا رسائل ش�� وصورا

ة الذكر�ات بإحراق �ذه وتلك نفع كب�� �� مراجعة ا��وادث التار�خية وصيان

 لھ غ��ي لو أبقيت 
ً
 لھ ومعرضا

ً
النف�سة، ولكنھ اقل من الضرر الذي كنت متعرضا

  عل��ا وحدث ما كنت أتوقعھ �س�يل�ا

ع�� أن�� ودعت كتابة اليوميات ولك�� لم أودع كتابة املذكرات أو كتابة ما يقول عنھ 

سية ت�ون �ديب صاحب ا��طاب انھ قصة من ا��ياة ال��صية و�دبية والسيا

 لشبان �ذا ا��يل و�جيال املقبلة
ً
 مفيدا

ً
 كسره  درسا

ً
ففي ني�� وأمام ذ��� كتاب كب��ا

ع�� أجزاء منفصلة وأفرغ �ل جزء منھ لناحية مستقلة ت�ناول حياة �ديب وحياة 

 وحياة ��سان �� خاصتھ وعامتھ وحياة الباحث عن 
ً
ال��في والنائب والسيا��� معا

و�خيل إ�� أن�� لو  وسائر ما يتصل بالعقيدة والسر�رة الدي�ية نفسھ و�ونھ وإل�ھ

فرغت سنة واحدة مكفي املؤونة استطعت أن أفرغ من أجزاء �ذا الكتاب �ل�ا �غ�� 
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�عيدة من  عناء كب��، ألن أصولھ وموضوعاتھ قلما تحوج�� إ�� مراجعات تفصيلية

  الذاكرة والوجدان

  كت�ت م��ا وأنوي أن أكتب �عد ح�نتلك �لم�� املوجزة �� اليوميات، وما 

 �غ�� فيھ �جمال عن �س�اب، 
ً
أما سؤال الزواج، فقد أجبت عنھ �� (الرسالة) جوابا

و�ل ما أز�ده �نا أن�� استغرب املصادفة ال�� ساقت أ�� أر�عة أسئلة �� شأن الزواج 

من يأ�ي خالل ش�ر رمضان، وان �ان أحد�ما ال �ستغرب �� وقت من �وقات، ألنھ مز 

 - وما �عقبھ من أفراح �عياد  -من السيدة الوالدة ع�� غ�� ميعاد! ف�ل ش�ر رمضان 

  �ما املسئوالن عن مصادفة �سئلة الثالثة �خرى؟

وأما أمني�� ال�� �سأل�� �ديب ع��ا سؤالھ �خ��، فلعل�ا ال �شرح �� ذيل �ذا املقال، 

 يخص�� دون غ��ي؛ بل  وأحرى ��ا أن تؤجل إ�� مقال قر�ب، ألن��
ً
ال اطرق م��ا جانبا

  أطرق م��ا ما ي�� أن يمتد إليھ �ل بحث و�نظر فيھ �ل ناظر

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



95 
 

  

  

  

  

  

  أمني��. . .

   

قلت �� ختام مقا�� السابق: (أما أمني�� ال�� �سأل�� �ديب ع��ا سؤالھ �خ�� فلعل�ا ال 

 �شرح �� ذيل �ذا املقال، وأحرى ��ا أن تؤجل إ
ً
�� مقال قر�ب، ألن�� ال أطرق م��ا جانبا

يخص�� دون غ��ي، بل أطرق م��ا ما ي�� أن يمتد إليھ �ل بحث و�نظر فيھ �ل ناظر. 

(. .  

ولم أقصد بكتابة �ذا املقال عن أمني�� �� ا��ياة إال ما قصدتھ بكتابة مقا�� السابق 

�� نف��� وأن أتخذ  عن أدب اليوميات، و�و ���يل ظا�رة نفسية أستطيع أن أراق��ا

من تجر��� ل�ا فائدة أضيف�ا إ�� تجارب غ��ي. فل�س أصدق �� دراسة النفسيات من 

  ���يل تجارب النفوس.

وإذا صدقت تجر��� �� �ذا الباب فما من أمنية �سيطر ع�� حياة ��سان إال ظ�رت 

لذي تمن�تھ بذور�ا �و�� �� بواك�� صباه، فإن�� لم أتمن �� حيا�ي أمنية ك��ى �عد ا

ب�ن العاشرة وا��امسة عشرة، و�ل ما أضافتھ السنون من جديد أن�� كنت �� الطولة 

أتم�� ع�� س�يل الرمز والتلميح، وأن�� استو��ت أما�ي �عد ذلك ف��زت �� ع�� 

ب�ن العاشرة وا��امسة عشرة تمن�ت ع�� التوا�� أن  ضوء الوصف الب�ن الصر�ح

 من أولياء هللا، و 
ً
 من رجال القلم النا���ن. أصبح وليا

ً
 من كبار القادة، وأدبيا

ً
قائدا

فعلمت مع الزمن أن �ذه �ما�ي الثالث إن �� إال أمنية واحدة ضلت طر�ق�ا ح�� 

ا�تدت إليھ، وج�لت عنوا��ا ح�� ا�سمت بھ وال��مت مسماه، وأن الو�� والقائد إنما 
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يد الذي �و جانب الباحث �ما جانبان منطو�ان �� ا��انب �ك�� أو ا��انب الوح

  واملفكر و�ديب.

شاق�� من الوالية وأنا �� العاشرة ����� قوى الطبيعة واستطالع أسرار الدنيا 

و�خرة؛ فقرأت مناقب الصا���ن وكتب ال��ر، وأردت أن أم��� ع�� املاء، وأن أط�� 

أدعوا  �� ال�واء، وأن أتلو القسم ع�� ���ء من �شياء فإذا �و مذعن مطيع، وأن

الغيب إ�� فإذا �و مجيب سميع؛ فصليت عشرات الركعات، وسردت ألوف �سماء، 

وأوشكت أن أتمادى �� (الدروشة) وأن أز�د �� الدنيا وأنقطع للعبادة، وأنتظم ب�ن من 

عصم�� حادثان ص�يانيان ي���ان، ولك��ا بما أعقبا  �سمو��م أ�ل الطر�ق. ثم

: أحد�ما ضياع حذاء بامل��د الكب�� �� يوم صالة وأفادا بالغان �� ا��د وال�سديد

 �سرقون �حذية �� مساجد هللا ال 
ً
جامعة ب�ن أولئك أ�ل الطر�ق! فقلت: إن أناسا

ير�� بي��م فالح. و�خر إمام من أئمة (املندل) كذب ع�� ا��اضر�ن باس�� وأنا أنظر 

�س املش�ود، لن يدل�� ل�م �� (الفنجان) ألستطلع الغيب؛ فقلت إن الذي يكذب �� ا�

  ع�� الغيب امل��وب. و�ان �ذا وذاك فراق بي�� و��ن الوالية والكرامات.

أما قيادة ا��يوش ف�ان ل�ا س�ب معقول �� تلك �يام. فقد �انت بلد�ي (أسوان) 

قاعدة من القواعد الك��ى �� طر�ق حملة السودان، و�ان ف��ا مقر ا��نود املصر��ن 

ل�� الذين ي�تظرون السفر ذا�ب�ن أو قافل�ن، وكنا نصبح ونم��� والسوداني�ن و�نج

ع�� خوف من الدروا�ش الذين يذبحون الرجال وال�ساء و�رفعون �طفال مطعون�ن 

ع�� أسنة ا��راب. ف�انت لعب�نا �� املدرسة تمثيل �ذه ا��يوش واست��ال النقمة 

  من �عداء.

�� �مل املقصود وال �منية الفض��؛  ثم لم ألبث أن ظ�ر �� أن قيادة ا���ش ل�ست

وأن�� كنت من آل عطارد ولم أكن من آل املر�خ؛ ألننا كنا ننظم ا��يوش ع�� أساليب 

القصص العن��ية وال�اللية وما ورد عن سيف بن ذي يزن وأبطال ألف ليلة وليلة: 

 فارس ي��ز ب�ن الصفوف ليتحدى خصومھ بأبيات من الشعر أو فقرات من الكالم

  امل��وع، و�ذا �و ب�ت القصيد!
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فلما نظمت الشعر عرفت ما أردت، ووصلت إ�� ما قصدت، وتركت فتوح القيادة، كما 

تركت من قبل�ا كرامات الوالية! وان��يت �عد طواف قص�� �� �ذا التيھ الصغ�� إ�� 

يادة، أمنية �دب والكتابة، ولك�� ال أزال أ�� �� باطن �ذه �منية م��ة من غلبة الق

 إ�� ا���ول لم يقف قط عند حد من ا��دود؛ ولم 
ً
ونفحة من أسرار الوالية، وشوقا

 �� ا��س و�� غواياتھ ومال�يھ
ً
  يفارق�� قط ح�� ح�ن أحسب�� مستغرقا

�ذه عقدة من عقد النفوس ال�� الت�ست ف��ا أول �مر ثكنة القائد وصومعة العابد 

، ح�� ظ�ر وروضة الشاعر. ثم انجلت الرؤ�ة من ورا
ً
 فش�ئا

ً
ء الغشاوة الظا�رة ش�ئا

لكن  أن الثكنة والصومعة والروضة ���ء واحد يف��ق من �عيد و�تفق من قر�ب

ال��يب غاية ال��ب �و أن تحل �ذه العقدة ع�� البدا�ة الس�لة وع�� أيدي طائفة 

  التالميذ لم يف�موا ما صنعوه ولعل�م ال يف�مون �عد ذلك لو سئلوا فيھ من

ذلك أننا كنا قبل خمس وعشر�ن سنة �عمل �� التدر�س باملدرسة �عدادية  و�يان

الثانو�ة: �ستاذ املاز�ي، و�ستاذ الز�ات، و�ستاذ ع�� ا��ندي، و�اتب �ذه السطور، 

وطائفة مختارة من الفضالء الذين ل�م اليوم م�ا��م املمتاز �� منا�� العلم والعمل 

  ��ذه البالد
ً
جدران ا���س بالنوادر  يملؤونإن التالميذ املعاقب�ن فقيل لنا يوما

والف�ا�ات عن املدرس�ن، وذ�بنا إ�� ��رات ا���س فقرأنا ع�� ا��دران أفان�ن من 

تلك النوادر والف�ا�ات: أذكر م��ا مما كتبوه عن املاز�ي وع��: أن ناظر املدرسة سأل�� 

الدرج! وأن العقاد دعا املاز�ي إ�� وقد رآ�ي ع�� با��ا: أين صاحبك؟ فقلت لھ: �س�تھ �� 

وليمة ع�� مائدة فلم يأ�ل املاز�ي؛ ثم دعا املاز�ي العقاد إ�� وليمة ع�� �رض فلم يأ�ل 

العقاد! وكث�� من أمثال �ذه املساجالت نكتفي بما تقدم م��ا ع�� س�يل التمثيل ألنھ 

  غ�� املقصود �� �ذا املقال.

لق�ا علينا أولئك ا��بثاء وكشفوا ��ا من جوانب أما املقصود ف�و �لقاب ال�� أط

  ال��صية ودخائل النفس ما ��� بھ كبار النقاد.

  فاختاروا لألستاذ املاز�ي اسم تيمورلنك

  ولألستاذ الز�ات اسم الشاب الظر�ف.



98 
 

  ولألستاذ ع�� ا��ندي اسم ابن املقنع!

  ول�اتب �ذه السطور اسم حرحور!

سمية �� أنھ �ان يدرس التار�خ وأنھ كسميھ صغ�� ا��سم أما �ستاذ املاز�ي ف��اعة ال�

 بإحدى قدميھ، وأنھ مسيطر ع�� التالميذ، قلما يحتاج إ�� معاقبة أحد م��م 
ً
مصابا

 ع�� أخذ�م بم�اب��م إياه قبل 
ً
 بي��م قديرا

ً
��روجھ ع�� نظام ا��صة، ألنھ �ان م�يبا

  سن جمع مستطاعخوف�م من عقا��م؛ فجمعوا �ل ذلك �� اسم تيمورلنك أح

وأما �ستاذ الز�ات، فدماثتھ، وظرفھ، ولطف حديثھ، وأسلو�ھ �د�ي، وأناقة مل�سھ، 

  تر��ھ السم الشاب الظر�ف أصدق ترشيح.

وأما �ستاذ ا��ندي فقد الحظ ا��بثاء �� �سميتھ بابن املقفع أنھ نحيل �ز�ل، وأنھ 

  ذلك �لھ أبرع توفيق!يدرس ل�م �ليلة ودمنة وقواعد البالغة، فوفقوا ب�ن 

وأما �اتب �ذه السطور فقد سموه (حرحور) باسم ال�ا�ن ا��كيم املصري الذي ان��ع 

امللك ع�� صعيد مصر قبل امليالد بألف سنة؛ فلم تكفھ أسرار الك�انة وحب ا��كمة 

ح�� طمح إ�� الغلبة والسطوة. ولم يفت ا��بثاء �� �ذه ال�سمية أن �اتب �ذه 

الصعيد حيث قامت دولة حرحور! و�و ما �انوا يذكرونھ بي��م السطور من أق��� 

و�� براعة �ذه ال�سميات  �لما أخذ��م بالشدة ال�� اش��ر ��ا أ�ل الصعيد �ق���

 إ�� ما دون طبقة �فراد، بل ر�ما 
ً
شا�د ع�� أن بدا�ة ا��ما��� ال ��بط ��م دائما

 إ�� طبقة من الز�انة ال يبلغ�
ً
  ا الفرد املمتاز �� �ل ح�نارتفعت ��م أحيانا

فاسم حرحور قد جمع من جديد ما فرقتھ أيام الصبا الباكر ب�ن طالب الوالية وطالب 

القيادة وطالب الشعر والثقافة. وقد دل من جديد ع�� أن �ذه الصور ا��تلفات لم 

العمر �ل الغياب؛ فإ�� جانب الروضة �دبية ال يزال للثكنة م�ان  �غب �� أطواء

  ومعة نص�ب.وللص

و�سأل�� سائل: ولم تمن�ت �دب أو تمن�ت امل��لة �دبية؟ فأقول: إن (التعب�� عن 

النفس) �و مز�ة �دب والشعر والكتابة عامة، و�و �� الوقت نفسھ طر�ق إثبات 



99 
 

 من التمثيل، و�مثل البحث عن ا��قائق و�سرار من 
ً
النفس الذي يمثل الثكنة نحوا

  قر�ب.

لتعب�� عن النفس أو (إثبات النفس) عندي ���ء ال أ�ساه ح�� ح�ن أكتب و�لوح �� أن ا

 أو غ�� قاصد.
ً
  عن نبذ الش�وات وعن العبادة وعن الصيام قاصدا

:
ً
  ففي مقا�� عن الصيام منذ ست عشرة سنة قلت سائال

(ولكن �ل الصوم من دوا�� إن�ار الذات املتن��ة، أو �و من دوا�� إثبا��ا وتوكيد�ا؟ 

من أسباب �سيان النفس الشاعرة و��ق ك��يا��ا، أو �و من أسباب تذكر�ا و�ل �و 

  وتقر�ر وجود�ا؟)

: (أ�اد أقول إن الصوم بجميع درجاتھ وأنواعھ حيلة نفسية خفية 
ً
ثم قلت مجيبا

لتقر�ر وجود�ا وتوكيد عز��ا ورفض �ل ما ����ء الظن ��ا �� نظر صاح��ا. وما أ�سر 

ب ا��الة ال�� تناقض الصوم ل��تدي إ�� ا��قيقة من أن �عرف ذلك! حس�نا أن نراق

املقابلة ب�ن النقيض�ن. فانظر ع�� س�يل املثال إ�� أي رجل �عرفھ ممن أرخوا العنان 

لش�وا��م وأجابوا نفوس�م إ�� أ�وا��ا واس��سلوا �� الغواية بال رادع وال مقاومة، ف�ل 

 ل�ا، أو تراه ترى �ذا
ً
) نفسھ مكر�ا

ً
 ل�ا �� غمار  الرجل (واجدا

ً
 نفسھ فاقدا

ً
مبتذال

 ك�ذا إال قد ار�سمت ع�� وج�ھ عالمة احتقار 
ً
ش�وا��ا وتيار أ�وا��ا؟ إنك ال ترى رجال

�� قبل �ل ���ء موج�ة إ�� نفسھ. . . ولست أعرف مع�� للنفس �� حالة �س�سالم 

من  و�س��سال ال�� �شا�د�ا فيمن يلبون حاجات نفوس�م وال يقفون ل�ا �� ش�وة

ش�وا��ا؛ فإن حكم �ؤالء �� �ذه ا��الة كحكم ا��شبة امل�ساقة �� تيار املاء، أو 

الر�شة املتطايرة �� ال�واء؛ أي أنھ �و حكم ا��ماد املفقود �� تيھ النوام�س ال�ونية 

 ال نفس لھ وال استقالل لكيانھ 
ً
بال إدراك وال شعور وال إرادة. وال يزال ��سان ش�ئا

���ء يدفع إليھ و�قف �� وسط التيار الذي يحيط بھ. ف�ناك يجد ح�� يمتنع عن 

نفسھ �عد إذ فقد�ا باملطاوعة و�سيان الذات، و�شعر بمع�� رفيع �و أس�� معا�ي 

  ا��ياة لم �سم إليھ إال ��سان ب�ن سائر �حياء)
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وفحوى �ذا جميعھ أن�� تمن�ت �دب ألن�� تمن�ت التعب�� عن النفس، وألن التعب�� 

ن النفس يجتمع فيھ عندي تحقيق وجود�ا ومتع��ا واستكناه حقيق��ا وحقيقة ما ع

  حول�ا، ول�س فوق �ذا املطلب من مطلب رفيع يتطلع إليھ موجود شاعر بوجوده.
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  وأمني��. . .!

   

(. . . ف�منا من مقالكم (أمني��) ما �� العالقة ب�ن الفروسية وقرض الشعر، أو ب�ن أن 

ة ا��يوش وأن تتم�� النبوغ �� �دب. ولكن �سمحون �� أن أقول إن تتم�� قياد

  العالقة ب�ن التدين و�دب ال تزال غ�� جلية، ف�ل تتفضلون بتوضيح�ا. . .

 آخر من الدنيا؟ ألم تتمنوا السعادة 
ً
(. . . وال أدري �ل تمن�تم �دب ولم تتمنوا ش�ئا

؟ ألم تتمنوا لذة من لذات ا��ياة؟ أل�
ً
س ا��ب أمنية للشاعر وإخوانھ من رجال مثال

  الفنون ا��ميلة؟ فما قولكم �� �ذا؟ �ل �غ�� �دب وحده عن �ل �ذه �ما�ي!. . .)

  محمود حس�ن

�ذه نبذة من خطاب مطول �� التعقيب ع�� مقالنا السابق عن أمني�� �� ا��ياة، �عود 

 �� 
ً
حاجة إ�� تكملة �احتياج املرء إ�� ��ا أو �عود بنا إ�� �ذا املوضوع الذي ال يزال أبدا

  واستكناه ما يتمناه وإطالة القول �� �ذا وذاك. التم��

و�لوح �� أن �ديب املستف�م يبحث عن عالقة �ي �دب والتدين �العالقة ب�ن �دب 

  ونظم الشعر �� ميدان القتال وال��و�ل ع�� �نداد.

ظمون الشعر ب�ن الصفوف، ف�م فالشعر قر�ب من الفروسية ألن الفرسان �انوا ين

  فرسان وشعراء؛ والقرابة ب�ن الطائفت�ن وا��ة ع�� �ذا املنوال.

ولكن ما �� العالقة ب�ن �يمان الدي�� وال��عة �دبية؟ �نا يقول �ديب املستف�م إن 

والواقع أن العالقة �نا أو�� وأقرب إذا بحثنا  العالقة يحيط ��ا ���ء من الغموض

ت السطحية ال�� من قبيل نظم الشعر ب�ن صفوف القتال للتحدي عن املناسبا

 من الشعراء ينظمون �� �غراض الدي�ية و�� الغزل �ل�� و�� 
ً
وال��و�ل؛ فإن كث��ا

  شطحات الصوفية وأ�ل الطر�ق.

فإن �ان �ذا �و املقصد من العالقة ب�ن �يمان الدي�� وال��عة �دبية فما أو�� 

  من الغموض!. . . املوضوع وما أ�عده
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إن الشعراء الصوفي�ن ال يقلون عن الشعراء ا��ماسي�ن، وقصائد�م رائحة ب�ن 

كرواج قصائد الفرسان، ألن حلقات �ذ�ار وما �ش���ا أشيع �� �ندية  الناس

  وا��الس ال�� ت�شد ف��ا س�� �بطال بلغة الف��اء أو بلغة العوام.

مت الشعر �� �غراض الدي�ية كما نظمتھ �� ومن ذكر�ا�ي �� �ذا الصدد أن�� نظ

  املناجزة والدعوة إ�� القتال.

فقد أسلفت بمقا�� السابق أن�� أوشكت أن أسلك طر�ق (الدروشة) وأنقطع عن 

الدنيا ومساع��ا. وكنت خالل ذلك أسمع �ذان من مؤذن امل��د املقارب لبي�نا و�و 

�و�ي أن أسمع مقدمات �ذان م�شد مش�ور بجمال صوتھ وحسن إلقائھ، ف�ان �

قبل صالة ا��معة و�� �ناشيد الثالث ال�� �انوا �سمو��ا حسب ترتي��ا باألو�� 

  والثانية والثالثة، و�ل�ا من الشعر املنظوم �� التصوف أو مدح الن�� عليھ السالم.

 للناشئ�ن أن ي�شدوا �ذه القصائد مع املؤذن أو ع�� انفراد، بل �ان 
ً
و�ان مسموحا

 أل��م أقرب إ�� صفاء النفس وط�ارة العبادة.
ً
 مستحبا

ً
  إ�شاد الناشئ�ن مفضال

 من 
ً
فاستأذنت �� إلقاء إحدى �ذه القصائد مرات، واخ��ت �� بداية �مر شعرا

دواو�ن ال���� وأمثالھ. ثم تجرأت ع�� نظم قصيدة طو�لة أح�ي ��ا شعر املديح 

 بأن��
ً
ناظم�ا، وخفت أن �سك��و�ا ع��َّ �عد  النبوي، وأ�شد��ا دون أن أخ�� أحدا

ظ�ور ا��قيقة فختم�ا بب�ت ال أذكر منھ إال الشطرة �خ��ة و��: (عباس من �و 

  باألشعار مدرار)

وإنما أذكر�ا أل��ا �� الشطرة الوحيدة ال�� انتقد�ا أ�ي رحمھ هللا ح�ن أطلعتھ ع�� 

ح كالمھ، ولكنھ قال �� ا��قيقة. فتب�نت الفرح �� أسار�ر وج�ھ وال���يع �� صر�

برفق: ما ي�ب�� أن تث�� ع�� نفسك �ذا الثناء وأنت ترى كيف يختم �ئمة املادحون 

  قصائد�م بالتذليل والتوسل وتصغ�� ما قالوه وأسلفوه من الصلوات والعبادات.

ف�ذه عالقة ب�ن التدين ونظم الشعر �العالقة ب�ن نظم الشعر وا��ماسة العسكر�ة، 

قدمت عالقة سطحية توجد ب�ن �دب و��ن �ل موضوع ينظم فيھ ولك��ا كما 

 إن ال�ندسة (املي�انيكية) قر�بة 
ً
الشعراء. ففي وسعك ع�� �ذا القياس أن تقول مثال
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من الشعر ألن �عض الشعراء ينظمون �� وصف الطيارة، وأن تقول كذلك إن علم 

�يل أو وصف ا��يوان قر�ب من الشعر ألن �عض الشعراء ينظمون �� وصف ا�

  العصاف��.

 إال أ��ا عالقة سطحية ال يرجع إل��ا �� استكناه أسرار ال��صية ��سانية وروابط

املل�ات والطبا�ع ا��فية، وغ�� �ذه العالقة أردنا ح�ن قلنا: (إن التعب�� عن النفس 

  يجتمع فيھ عندي تحقيق وجود�ا ومتع�ا واستكناه حقيق��ا وحقيقة ما حول�ا).

  عن النفس �و �دب �� لبابھفالتعب�� 

  وما �و التعب�� الذي عن�ناه؟

التعب�� الذي عن�ناه �و كشف املكنون وتوضيح �سرار وتمثيل �� صورة تخرج�ا ن 

  عالم ا��فاء إ�� عالم النور.

و�نا العالقة الوثيقة ب�ن أعمق أعماق الدين وأعمق أعماق �دب: �نا العالقة ب�ن 

��ن معرفة النفس ومعرف �فصاح عن معان��ا و�بانة عن استطالع أسرار الوجود و 

  أشواق�ا بلسان �دب أو بلسان الفن ع�� التعميم.

  ف�ل �عب�� ينطوي ع�� سر مو�� مكشوف

وأي سر أعمق من سر الوجود وأحوج منھ إ�� التعب�� والتقر�ب و���اح �عد ���اح 

  �� �ستكناه و�ستطالع

ا إن الصومعة قر�بة من الروضة �دبية، وذلك �و التغي�� عن ذلك ما أردناه ح�ن قلن

  النفس بمع�� إثبات حقيق��ا وإثبات العالقة بي��ا و��ن ا��قائق الك��ى.

ول�ل نفس �عب���ا ع�� حسب ما تحسھ وتتوق إليھ، فل�س من الضروري أن ي�ت�� 

ببعض الناس إ�� التعب�� ب�ل إ�سان إ�� التعمق �� أسرار الدين، ولكنھ إذا انت�� 

أما أن�� تمنت �دب ولم أتمن السعادة  التعمق �� تلك �سرار فل�س ذلك �غر�ب

  فس�ب ذلك �سيط ال نطيل �فاضة فيھ.

  س�بھ أن السعادة أمنية عامة ول�ست باألمنية ا��دودة أو �منية ا��اصة.
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سان، و�أنھ بذلك لم فمن قال إنھ يتم�� السعادة ف�أنما قال إنھ يتم�� ما يتمناه �ل إ�

 �ستحق السؤال.
ً
  يقل ش�ئا

سعادة �ذا �� املعرفة،  �لنا يتم�� السعادة، ولكن سعادة �ذا غ�� سعادة ذاك

وسعادة ذاك �� جمع املال، وسعادة غ���ما �� السطوة و�ستعالء، وسعادة آخر�ن �� 

�� ماذا تتم�� فإذا سأل الراحة والقناعة، و�ل�م يتمنون السعادة ع�� نحو من �نحاء

ف�و ال ي�تظر م�� أن أحيلھ إ�� السعادة مجملة غ�� مفصلة، بل �و ي�تظر م�� أن أب�ن 

لھ �منية ال�� �سعد�ي أن ظفرت ��ا، أو ال�� أعتقد أن طر�ق�ا �و طر�ق السعادة وإن 

وكذلك لذة ا��ياة أو لذات ا��ياة. ف�� مسألة وظيفة من وظائف الب�ئة  لم أصل إل��ا

ال تحتاج إ�� سؤال، وما من �� إال و�و �شت�� أن �شعر باللذة وأن يجت�ب  ا��ية

  �لم.

وغاية ما ب�ن �حياء من فروق �� �ذا الباب أن يختلفوا �� أسباب اللذة ودرجا��ا ع�� 

  �� وظيفة ول�ست أمنية. نحو قر�ب من اختالف�م �� أسباب السعادة ودرجا��ا

قال إن �� معدة و�� عين�ن و�دين وقدم�ن، وذلك غ��  ومن قال إن�� أطلب اللذة ف�أنما

  عن املقال.

  أما ا��ب وأنھ أمنية للشاعر وإخوانھ من رجال الفنون فذلك ��يح.

  ولكن من قال إن (التعب�� عن النفس) ال �شمل ا��ب �� �عض نواحيھ؟

  ومن قال �ش�ياق إ�� ا��ب و�ش�ياق إ�� التعب�� عن النفس ش�ئان مختلفان؟

ن ��سان ال يجد �� ��� كما يجد�ا �� ا��ب، وإنھ ال �عرف ما ف��ا من قوة وضعف، إ

ومن عطف وجمود، ومن رحمة وقسوة، ومن خفايا وظوا�ر، ومن فجيعة و��ك، 

,  ومن حكمة وحماقة، وممن إ�سانية وحيوانية كما �عرف ذلك جميعھ �� ا��ب

  فا��ب ومعرفة النفس صنوان.

  محالة إ�� العب�� ع��ا، ولم يكن �ذا التعب�� باملنظوم واملنثور ومعرفة النفس من��ية ال

ونحن ح�ن قلنا إن (التعب�� عن النفس) يجمع ما تفرق ب�ن الثكنة والصومعة 
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 وأن �شعر با��ياة شعور�ا ا��اص 
ً
والروضة �دبية قد قصدنا أن تحيا النفس أوال

  ��ا أن يتاح ل�ا تمثيل ذلك �� صورة من صور التعب��.

  ولم نص ا��ب وحده ب�ن دوافع الشرور؟

لم ال نذكر ا��د أو ال�� أو ا���اد ��سا�ي أو الوطنية أو غ�� ذلك من معارض 

  الشعور ومعارض الشوق إ�� التعب��؟

فالتعب�� عن النفس عندنا �لمة مقابلة للشعور بالنفس. وم�� شعرت النفس 

 حاضرة �غ�� اس بحقيق��ا
ً
ت�ناء، مذ�ورة �غ�� �سمية، فالعواطف الك��ى جميعا

  معممة �غ�� تخصيص.
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  العامية والفقر

   

جاء �� خطاب مطول من �ديب (عبد القادر العشماوي) يروى فيھ مناقشة أدار��ا 

 - جماعة (الرابطة املصر�ة ضد التدخ�ن) وقالت ف��ا �ستاذة الفاضلة �عيمة �يو�ي 

نا لنقدر أن �ع�� عن شعورنا وأف�ارنا (لنكن عادي�ن �� أحادي� -ع�� رواية �ديب 

ونتفا�م �� أغراضنا وشؤون إصالحنا، ال سيما مع الطبقات الفق��ة. ولنخلع عنا ذلك 

 أو وقفنا �� حفل ل��طابة؛ فال 
ً
الرداء املز�ف الصنا�� الذي نل�سھ �لما قابلنا عظيما

نت�لم �ن باللغة ال�� ندري أأخطأنا �� ال��كيبات النحو�ة أم �� التعب�� عن أف�ارنا. ول

  �ستعمل�ا �� �ل مناقشاتنا ح�� �� مرافعاتنا أمام القضاء، أال و�� العامية).

قال �ديب عبد القادر العشماوى: (ثم ��ض �ستاذ �امل الكيال�ي عقب الدكتورة 

�عيمة �يو�ي وقال ما فحواه: (إنھ ال �سمح بأية حال من �حوال باملوافقة ع�� نصرة 

مية ع�� اللغة العر�ية الفص��. ومن لم �ستطع التعب�� بالعر�ية الفص�� فما �و العا

  بمستطيع أن �ع�� ع��ا بالعامية. . .)

: (ما رأيكم �� �ذا ا��الف؟ و�ل 
ً
و�كذا إ�� آخر ما ورد �� خطاب �ديب. ثم قال سائال

  يمكن نصرة اللغة الفص�� �� بلد سواده �عظم من �مي�ن؟ وإذا خاطبت
ً
إ�سانا

 باللغة الفص�� ل�سدي إليھ الن�� و�صالح �ل يف�مك أو يظن انك ���ر بھ 
ً
فق��ا

؟ وأرجو أستاذي إذا تفضل با��واب أن 
ً
فيحز ذلك �� نفسھ و�نصرف عنك متأملا

ي�ون رده ع�� صفحات مجلة (الرسالة) الزا�رة ا��بة إ�� نفوسنا، واليكم عظيم 

  �ح��ام. . . ا��)

�ديب، و�� ال �ستلزم �� ا��واب عل��ا أن أ�عرض لتفصيالت رأي�ن لم تلك رواية 

أقف م��ما ع�� غ�� �ذه �شارات ال�� ال �شمل �ل ما يقولھ صاحب الرأي �� شرحھ 

  والدفاع عنھ.
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فحس�نا أن نحصر الكالم �نا �� العالقة ب�ن الفقر والعامية، و�ل من دوا�� العطف 

ر �� مش�لة الفقر أن ننصر العامية ع�� الفص��، وأن ع�� الفق�� أو من دوا�� النظ

  �ع�� عن آرائنا باللغة ال�� يت�لم�ا الفقراء؟

و��ن �غنياء  فالعامية قبل �ل ��� �� لغة ا���ل ول�ست بلغت الفاقة أو بلغة ال�سار

و��ن  كث��ون ال يحسنون الكالم �غ�� العامية ال�� ال جمال ل�ا وال طالوة ع�� عبارا��ا

 يز�نھ جمال�ا وتبدو ال
ً
فقراء من يحسنون التعب�� بالفص��، أو �ع��ون بالعامية �عب��ا

فإذا عطفنا ع�� العامية فإنما �عطف ع�� ا���ل و�س�بقيھ و�س��يده،  عليھ طالو��ا

 واحدة بتغليب عبارات ا���الة ع�� العبارات ال�� تصاغ ��ا 
ً
وال نخفف وطأة الفقر ذرة

  ب�نآراء املتعلم�ن وامل�ذ

 وم��لة من التعليم 
ً
 وحديثا

ً
إن عالج مش�لة الفقراء �� أن ترفع طبق�م مع�شة وتفك��ا

وال��ذيب، ول�س عالج تلك املش�لة أن ���ل عل��ا حالة من ال��ز وا���الة �� ال�� 

  �ش�ون م��ا و�سألون املعونة ع�� عالج�ا

  وماذا يفيد الفقراء أن �سكن �غنياء ��واخ؟

  لفقراء أن يت�لم املتعلمون لغة ا���الء؟وماذا يفيد ا

وماذا يفيد الفقراء أن �ساو��م �� ا��رمان من املال والعلم ومن الفصاحة وقدرة 

  التعب��؟

 أو �القصور �� �راحة وت��يح �بدان
ً
 إنما يفيد الفقراء أن تصبح أ�واخ�م قصورا

املتعلمون. فان لم وإنما يفيد�م أن ي�ون نصي��م من اللغة �أحسن نص�ب يتعلمھ 

يبلغوا �ذا املبلغ فالفائدة أال ي�ون نصي��م م��ا أحقر نص�ب، وأال ���ل عل��م �ذه 

  ا��الة املزر�ة �أ��م ال يص��ون لغ���ا وال يطمحون إ�� ما فوق�ا.

وإنما يفيد الفقراء أن �ساووا أحسن الناس ال أن يصبح أحسن الناس مثل�م �� 

ولم يقل أحد أننا ح�ن نب�� القناطر وا��سور  كالماملع�شة والعمل والعلم وال

ولم  واملس�شفيات لعالج داء الفقر ي�ب�� أن ن���� ال�ندسة ألن الفقراء ال �عرفو��ا

يقل أحد أننا ح�ن ندبر الطعام للمعوز�ن ي�ب�� أن نبطل أطايب الطعام ألن املعوز�ن 
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ص�� واجب عند البحث �� فلماذا يقول قائل إن إ�مال اللغة الف ال يمل�ون أثما��ا

مش�لة الفقر وا���ل ألن الفقراء وا���الء ال يحسنون اللغة الفص��، وأن املناقشة 

  �� تلك املش�لة ي�ب�� أن تدور بالعامية أل��ا �� الل��ة ال�� يت�لم�ا الفقراء وا���الء؟

 باللغة الفص�� ل�سدي إل
ً
 فق��ا

ً
يھ يقول �ديب صاحب ا��طاب (إذا خاطبت إ�سانا

الن�� و�صالح �ل يف�مك أو يظن أنك ���ر بھ، فيحز ذلك �� نفسھ و�نصرف 

؟)
ً
  عنك متأملا

 أن نفرق ب�ن اللغة الفص�� واللغة الصعبة ال�� ال يف�م�ا إال �قلون؛ 
ً
فمن الالزم أوال

 ع�� سامعيھ
ً
 وال �ل عامي ركيك س�ال

ً
وم�� فرقنا ب�ن  إذ ل�س �ل فصيح صعبا

أدركنا أن الس�ولة تتوافر للكالم الفصيح وتنفذ إ�� أسماع الفصاحة والس�ولة 

 ا���الء غ�� حائل بي��ا و��ن النفاذ إ�� تلك �سماع حركة �عراب وال ��ة ال��كيب

 
ً
  �ذا أوال

) فمن الالزم أن نذكر أن العظات إنما تتلقى با��شوع والتوق�� �لما اق��نت 
ً
أما (ثانيا

والعظات ال�� تق��ن �� ذ�ن السامع  والتوق�� �� ذ�ن السامع بمال�سات ا��شوع

بامل��د وحلقات العلم أحرى أن تق��ن بالنفوس ا��اشعة و�سماع املصغية من 

عظات تحمل طا�ع السوق ومجالس الل�و واملزاح. و�ذه املقارنة النفسية أشبھ 

ح وال بمقارنة ال�يبة ال�� �سري إ�� قلوب السامع�ن و�م يصغون إ�� الواعظ �� املسو 

  .�سري إل��م و�م يصغون إليھ �� مباذل الب�ت ومال�س الس�رة وكسوة (الردنجوت)

أما شعور ا��ا�ل الفق�� وأنت تخاطبھ بالفص�� فقد تختلف فيھ �قوال حسب 

اختالف �حوال، ولكنھ لو أنصف ألمتعض ممن ال يخاطبھ إال و�و مت��ل إ�� لغة 

باللغة ال�� يخاطب ��ا أقرانھ وزمالءه. وما  أوضع الطبقات، �أنھ ي��فع عن مخاطبتھ

أظن ا��ا�ل الفق�� يجب أن ي��فع �غنياء عن لقائھ �� ��رة �ستقبال ال�� يلقون 

ف��ا أقرا��م وزمال��م ليخرجوا لھ إ�� املراء حيث يجلس �غ�� مقعد و�غ�� م�اد. . . 

ب أقرانھ وزمالئھ فلماذا يحب ا��ا�ل الفق�� أن يت��ل مخاطبھ من أسلو�ھ وأسلو 

  ليخاطبھ بما �و دون ذلك �سلوب؟
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 أو يل�س النعال؛ 
ً
 للفق�� فخلع حذائھ ليم��� حافيا

ً
 تواضع حبا

ً
إننا لم �سمع أن أحدا

فما بال أناس يتواضعون فيخلعون لغة املعرفة والثقافة أل��ا كما يزعمون لغة ال 

  يف�م�ا الفقراء؟

والتعليم، وإن اليوم الذي ن�بذ فيھ �ل ما ما خلت الدنيا قط ولن تخلو من التعلم 

ونتعب �� �علمھ ل�و اليوم الذي ينحدر فيھ ��سان إ�� ا���ل الذي �و أشيع  نتعلمھ

وإذا كنا  ��� ب�ن الناس وأغناه عن معلم�ن ومتعلم�ن وعن ج�د �� التعليم والتحصيل

علم فلماذا ال نحتج ل�ل نحتج لبقاء اللغة العامية بأ��ا اللغة ال�� �عرف�ا ا��ا�ل �غ�� �

ج�ل بمثل �ذا �حتجاج؟ وأي ��� أحق من العقل ��سا�ي ومن النفس ��سانية 

بأن نف�م�ا ع�� الوجھ �مثل ح�ن نف�م اللغة الصا��ة إلبداع أشرف املعا�ي وأرفع 

واللغة العامية بطبيع��ا لغة وقت محدود  الصور الذ�نية وأحق�ا بالبقاء والتخليد

 وج�ة محد
ً
ودة، ف�� ال تص�� لبقاء أثر من �ثار ال�� �ستحق البقاء. ولن نكسب ش�ئا

وال الفقراء يكسبون بصيانة حديث العامة وإ�مال ا��ديث الذي يخلد املتن�� واملعرى 

  وابن الرومي وشكسب�� و�وم��وس وسوف�ل�س وفرجيل

الء أميون، وما ارتقى العامة قط أل��م ف�موا نظام ال��ة وقواعد ا��كم و�م ج�

ولك��م يرتقون ح�ن يتعلمون و�قتدرون ع�� ف�م الكالم �� لغة املعرفة و�رشاد. أما 

وأ��ا لبدعة ��يبة  و�م أميون ج�الء فلن يف�موا ما يقال، ولو قيل ل�م بلغة ا���ال

تلك ال�� سرت �� الزمن �خ�� و�علق ��ا أناس منا مخلص�ن وأناس منا مخدوع�ن 

فالدعوة إ�� �غليب  ن النية و�م ع�� علم بالغرض مما يدعون إليھوأناس منا �س�ئو 

 العامية إنما ت�بع �� مصدر�ا �ول من جانب�ن متناقض�ن وإن اتفقا �� غرض واحد

فجانب الشيوعي�ن املنكر�ن للعقائد و�ديان يحقدون ع�� اللغة الفص�� كحقد�م 

رتبة الصعاليك؛ ثم �م ال ي�سون ع�� �ل امتياز وارتفاع، وغرام�م ب�ل ما ��بط إ�� م

أن القضاء ع�� العر�ية الفص�� فيھ قضاء ع�� دين املسلم�ن الذي يحار�ونھ كما 

وجانب امل�شر�ن ال �عن��م من �مر إال أن يحار�وا الدين ب�ن �مم  يحار�ون �ل دين
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مل�ذب العر�ية، فال �عن��م �� بالد�م أن �غلبوا الكالم املسف املبتذل ع�� الكالم ا

  الفصيح.

ومما يكشف عن سوء نية �ؤالء و�ؤالء ا��م يفضلون الكتب ال�� تؤلف بكالم العامة 

 ب�ن أسلوب 
ً
فيما يختارونھ لل��جمة إ�� اللغات �ور�ية؛ مع أن ال��جمة ال تظ�ر فرقا

العوام وأسلوب ا��واص، وال يدري من يقرأ�ا و�و ال �عرف �صل أ�� من الكالم 

  أم �� منقولة من كالم تل��م فيھ الفصاحة وحر�ات �عراب. منقولة الدارج

ف�و إذن ���يع للعامية �� وط��ا ول�س ب���يع للعامية �� اللغات �خرى، ومن �نا 

  ينكشف سوء النية الذي أومأنا إليھ.

فرأي فيما سأل عنھ �ديب أن �غليب لغة ا���ل �ارثة ع�� �مة العر�ية وع�� العقل 

 تقل عن �ارثة الفقر وسوء الع�ش، وإن عالج مسألة الفقر لن يتوقف �� ��سا�ي ال

وجھ من وجو�ھ ع�� ترك الكالم الفصيح وتقديم ا���الة الكالمية، ولن يختلف �مر 

�نا ب�ن طب �مراض البدنية وطب �مراض �جتماعية. فال الطب�ب مضطر إ�� 

�جتما�� مضطر إ�� إ�مال لغة إ�مال لغة الطب و�و �عا�� مر�ضھ، وال املص�� 

املعرفة و�و �عا�� الفقر أو ا���الة، ول�س ما يف�مھ الفق�� ا��ا�ل من عبارات 

العامة بأك�� مما يف�مھ من لغة ا��اصة إذا �انت الصعو�ة �� �دراك أو �انت 

الصعو�ة �� املوضوع. فلو نقلت أر سطو إ�� أوضع الل��ات ملا س�لت ف�مھ إ�� أقل 

، بل مللك تز�د الصعو�ة بإقحام املعا�ي الرفيعة �� لغة لم ت��يأ لتمثيل�ا منذ �س�يل

  زمن �عيد.

ول��حم الفق�� ا��ا�ل برفعھ إ�� طبقة ال�سار واملعرفة، وال�سو�ة ب�نھ و��ن من 

أما رحمتھ بإبقائھ حيث �و �� عملھ وكالمھ ومداركھ فتلك ��  يف��ون و�فق�ون 

  حماء.القسوة ال�� ال �شيع�ا الر 
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  الطموح والتم��

   

(. . . ولست أدري ملاذا تصرون ع�� أن ت�ون �ناك عالقة ب�ن �دب وقيادة ا��يوش، 

أو ب�نھ و��ن انجذاب أ�ل الطر�ق. ففي رأ�ي أن ال عالقة �ناك إال عالقة الطموح 

ع صباكم والرغبة �� �عم الش�رة املنعقدة فوق جب�ن الكث��ين. . . فطموحكم من مطال

 يحيط بكم ما �ان يحيط بمشايخ حيكم من 
ً
�و الذي حبب إليكم أن ت�ونوا شيخا

اح��ام وتبجيل �� ب�ئة �ال�� �شأتم ��ا، وال�� يبدو �� أ��ا �انت شديدة التقوى كث��ة 

�حتفاء بالدين ورجالھ، ثم تحولت �نظار إ�� ا���ش املصري و�نجل��ي ال�ابط�ن 

�ديث ع��ما وعن قواد�ما �� بلدكم، فتحولت (بوصلة) الطموح من السودان وك�� ا�

عندكم إ�� �ذا القطب ا��ديد. �ذا رأ�ي الذي أظنھ الصواب، وقد جر�ت مثل ذلك 

بنف���، وتمن�ت وأنا �� املدرسة �بتدائية أن أ�ون العب كرة يحيط �ي من تصفيق 

أول دراس�� الثانو�ة أن الطلبة وإ��ا��م ما يحيط بمشا��� الالعب�ن. ثم تمن�ت من 

 وأنتم �علمون شدة ا�تمام ا��م�ور بقضايا ع�د صد�� باشا السياسية.
ً
  أ�ون محاميا

(و�� انتظار تكرمكم بإبداء وج�ة نظركم �� رأ�ي �ذا إما بكتاب خاص أو بمقال �� 

  الرسالة، أكرر ��نئ�� وأقدم لكم الشكر والتقدير. . .)

  حنا سعد دإدوار 

  سكندر�ةإيرادات بلدية � 

  ورأ�ي أن الطموح تفس�� ول�س بتفس��.

فالناس �ش��رون بألوف �شياء و�ظ�رون ب�ن أقوام�م بكث�� من املزايا ال�� تكفل 

الصطحا��ا الوجا�ة وارتفاع الصوت والص�ت: باملال واملنصب وال�يبة الدي�ية، أو 

� �لعاب والفنون ال�� الدنيو�ة، و�العلم ع�� اختالف أبوابھ و�عدد مناحيھ، و�النبوغ �

يدرك�ا ا��م�ور بدا�ة أو يدرك�ا محا�اة ملن �م أرفع منھ �� امل��لة واملعرفة، و�ل�م 

فل�س بتفس�� أن يقال إن �ذا الشاعر  طامح و�ل�م محقق ملا تمناه من الطموح

العظيم بلغ م�انھ من الش�رة الشعر�ة ألنھ طامح، وأن �ذا امل�ندس العظيم بلغ م�انة 
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م�انھ من ال��اء وال�سار ألنھ  الش�رة العلمية ألنھ طامح، وأن �ذا الغ�� العظيم بلغمن 

 كال. ل�س �ذا بتفس�� فيما أرى  طامح، وأن �ل عظيم طمح فاش��ر ألنھ �علق بالطموح

ول�س �ذا با��قيقة فيما أعلم من شأن نف���، وفيما أعلم من شأن البواعث ال�� 

والكرامات الدي�ية، وحفزت�� إ�� قيادة ا��يوش والغلبة حفزت�� إ�� معا��ة (الدروشة) 

�� القتال، وحفزت�� حيث استقر �ي املطاف إ�� امل��� �� طر�ق �دب والكتابة دون �ل 

 إ�� ا��فاوة ل�ان �و�� �ي أن أطمح إ�� جمع  طر�ق
ً
 وتطلعا

ً
فلو �انت املسألة طموحا

� بلد لھ �� التجارة تار�خ عر�ق ح�� قيل إن املال والتوسع �� التجارة أل��ا قبلة �نظار �

 إ�� ا��فاوة ال��  اسم �قليم مستمد من اسم السوق 
ً
بل لو �انت املسألة طموحا

يلقا�ا رجال الدين ل�ان �و�� �ي أن أطمح إ�� م�انة القضاة الذين يخرجون ب�ن 

 �� ا��راس وا���اب و�تقدمون ع�� رجال ا��كم ورجال ا���ش حينما اجتمعوا 
ً
معا

م�ان حافل أو مأدبة ح�ومية، أو ل�ان �و�� �ي أن أطمح إ�� م��لة كم��لة أستاذنا 

و�انت لھ حلقة دي�ية أدبية ي��دد  - رحمھ هللا  -الفقيھ �ديب �ستاذ أحمد ا��داوي 

عل��ا أعاظم القوم و�جلسون ب�ن يديھ جلسة ا��شوع والتوق��، و�انت لھ إ�� جانب 

بية ي�� إل��ا املعلمون واملتعلمون، و��ندر بف�ا�ا��ا وطرائف�ا من ذلك مساجالت أد

  يدرسون ومن ال يدرسون 

أما حياة (�سرار) الدي�ية فلم تكن محل ظ�ور وال وجا�ة ب�ن الناس، ولم يكن أحد 

ممن يقتدي ��م �� �ذا ا��ال ع�� مظ�ر �شوق الطفل النا��� أن يحكيھ أو �ع�ش 

  وحرمان وشظف وانقطاعع�� غراره: مظ�ر مسكنة 

وأدل من �ذا ع�� خطأ التفس�� بالطموح �� �ذا الصدد أن الظ�ور وطلب الكرامات 

فمن طلب  و�سرار نقيضان كما تن�ئنا أول صفحة من أول كتاب �� مناقب الصا���ن

 الظ�ور فال س�يل لھ إ�� كرامة وال نفاذ لھ إ�� سر مكنون من أسرار القداسة والوالية

ل الكرامات و�سرار باإلعراض عن املظا�ر والز�د �� ا��فاوة، وأن ننذر إنما تناو 

نفوسنا للفاقة والشظف وا��رمان، ونجن��ا غواية الز�و وال��ف و�عالن، و�ذه �� 
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�منية ال�� تمني��ا ألن�� تمن�ت البحث عن ا��قيقة وال�يمنة من طر�ق معرفة 

  ا��قائق

فالطموح كما قدمنا ل�س بتفس��  اصر الطبيعةع�� ما حو�� من قوان�ن ال�ون وعن

 ما �ان مجال�ا والغرض م��ا. فبعد الطموح يبقى لنا سؤال آخر 
ً
لطلب العظمة �ائنا

عن علة طلب العظمة من �ذا الطر�ق وعن التوفيق ب�ن نوع العظمة املطلو�ة ونوع 

  املزاج النف��� الذي يطل��ا و�ؤثر�ا ع�� غ���ا

لتفس�� ال��يح �� ا��الة ا��اصة ال�� ذكر��ا عن أمني��؛ والطموح �عد ذلك ل�س با

ألن�� لم أطلب الظ�ور بل ��يت بھ �� س�يل ا��قيقة ال�� أصل م��ا إ�� �يمنة ال 

وما لنا ول�ذا  ظ�ور ف��ا؛ وال يزال الظ�ور الشا�ع مفسدة ل�ا وداعية إ�� حبوط�ا

  طموح فيما ذ�بنا إليھ؟و�ديب صاحب ا��طاب يذكر حالة تنفي �عليل �ل ���ء بال

قال �� خطابھ: (تمن�ت وأنا �� املدرسة �بتدائية أن أ�ون العب كرة يحيط �ي من 

  تصفيق الطلبة وإ��ا��م ما يحيط بمشا��� الالعب�ن. . .)

فليعلم �ديب صاحب ا��طاب أن التصفيق لم يحط بالعب كرة كما �ان يحيط 

�انت العناية بالر�اضة البدنية يومئذ �� أبا��ا، بالعب��ا �سواني�ن �� ذلك ا���ن. فقد 

و�ان ل���ش �نجل��ي بأسوان فرق مدر�ة �س���� أنظار املدنية بأسر�ا و�تم�� �ل 

طالب أن تتغلب فرقتھ املدرسية عل��ا، و�انت فرقة أسوان �سافر إ�� إدفو وقنا 

غالبة أو مغلو�ة وسو�اج وأسيوط لتالعب �ناك فرقة �عد فرقة و�عود من تلك البالد 

يتطلع الزمالء إ�� أخبار�ا كما يتطلع قراء ال��ف إ�� أنباء املعارك ا��اسمة، ومع 

�ذا �لھ فشلت مسا�� املدرس�ن �� إغرا�ي باالنتظام �� فرقة الكرة أو الفرق الر�اضية 

ع�� اختالف�ا لنفوري م��ا، وظللت أتجن��ا وأفضل ا���س ع�� حضور حصة الر�اضة 

� أوقا��ا املفروضة علينا، ولم �س��و�ي الطموح وال الش�رة وال التصفيق إ�� البدنية �

�ذا ا��انب املغري ل�ل طالب، ولم أكن أف�م د�شة زمال�ي لرف��� دخول الفرقة 

 إ�� دخول�ا و�تمنون لو و�بوا تلك الصفات ا��سدية ال�� جعلت 
ً
و�م يتحرقون شوقا

  و�ل فرقة ر�اضية املدرس�ن حر�ص�ن ع�� ترشي�� لفرقة الكرة
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فل�ست املسألة يا صاح�� مسألة طموح وظ�ور، ولك��ا مسألة شوق باط�� وجد 

ومن الواجب  مصرفھ �� �ذه الناحية أو تلك ح�� استقر من الناحية �دبية إ�� قرار

أن نر�ط ب�ن ال��عة الدي�ية والقيادة العسكر�ة وامللكة �دبية إذا أردنا أن ننفذ إ�� 

ص النفس ال�شر�ة ال�� تؤلف ب�ن النقائض ح�� ت�تظم �� �سق واحد، خاصة من خوا

  و�� كما تبدو ع�� وجھ �مور غ�� قابلة للتناسق و�ئتالف

ور�ط �ذه الشعب املتفرقات واجب �ا�نا ألن العالقة بي��ا ��يحة متغلغلة 

 ھ �عس��ملموسة؛ فالبد من س�ب اتصال بي��ا، والبد من النفاذ إليھ، ول�س النفاذ إلي

تال�� البحث �د�ي  - نزعة �سرار وال�يمنة ع�� العناصر الطبيعية  -فال��عة الدي�ية 

من طرف�ن: أحد�ما �ستطالع و�ستكناه و�و أصيل �� طلب �سرار الدي�ية وأصيل 

أما الطرف �خر ف�و طرف إلثبات النفس، و�و  �� طلب �سرار الفكر�ة ع�� �جمال

ن سيطرة ع�� أسرار ال�ون، و�� جانب �دب �عب�� عن النفس وتوجيھ �� جانب التدي

  لألف�ار وامتالك لناصية ا��قائق، وكال الطرف�ن قر�ب من قر�ب

وال صعو�ة �� التوفيق ب�ن التدين والقيادة العسكر�ة، وإن ظ�ر ألول و�لة �النقيض�ن 

  املتدابر�ن

ن �و�� وال أديان الكتب امل��لة ال�� إن النضال لعميق �� روح الدين لم تخل منھ �ديا

  يدين ��ا معظم �مم اليوم

فإلھ ا���� وإلھ الشر، أو إلھ النور وإلھ الظلمة، ما برحا متصارع�ن عند ا��ا�لي�ن 

و�ل دين من أديان الكتب امل��لة يؤمن بالصراع ب�ن املالئكة  من أقدم�ن ومحدث�ن

و�ل ساعة من ساعات   وجنود إبل�سوالشياط�ن، و�ا��رب الدائمة ب�ن جنود هللا

الضم�� ف�� مصارعة ومغالبة قلما ت�ت�� بالنصر ا��اسم ��انب من ا��انب�ن. وما �� 

حياة الضمائر إن لم تكن حياة العراك واملقاومة و�نتصار؟ وما �ب أسرار ال�ون إن 

  لم تكن أسرار التجاذب والتدافع ب�ن دواعيھ ونوا�يھ؟
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والتقاء التدين وطلب الغلبة وطلب التعب�� ف��ة واحدة  ح الدينفالنضال أصيل �� رو 

 أو ف��ات متعددات �� النفس (املتطورة) ل�س باألمر الغر�ب وال باللغز العس�� التعليل

  وكم أديب مناضل وجندي يحمل السالح و�و غ�� مطبوع ع�� النضال!

تركھ إال �� الظا�ر وقد تركت أمل القيادة العسكر�ة منذ الصبا الباكر ولك�� لم أ

  الذي ال يتعدى املال�س و�ز�اء

اجرة ح�� تيانية إ�� نظم الشعر للتحدي واملفما �و إال أن أسلمت�� املناوشات الص�

انتقلت إ�� عالم التعب�� والكتابة وانتقلت إ�� �ذا العالم �د�ي ألناضل وأق��� العمر 

فما الغرابة ��  و��ن �خر�ن �لھ �� نضال باطن بي�� و��ن نف��� ونضال ظا�ر بي��

التوفيق ب�ن �ذه �ما�ي؟ وما الصعو�ة �� �ذا التوفيق؟ وأ��ما أس�ل وأد�ي إ�� 

القبول: �عليل �ل أمنية بالطموح ول�س �و بالتعليل الشا�� وال بالتعليل ال��يح، أو 

  ت؟النظر إ�� ما وراء الطموح من بواعث متقار�ات تتال�� عند�ا الظوا�ر املتباعدا

الراحة الك��ى تنال ع�� جسر من التعب كما قال أبو تمام، والس�ولة الك��ى �� �عليل 

ا��قائق تنال �عد خطوات من الس�ولة العارضة ع�� وجھ �مور، ولك��ا �عد اجتياز 

�ذه ا��طوات أس�ل من �ل س�ل قر�ب، ألن �ذا الس�ل القر�ب ال يؤدي إ�� ���ء وال 

  �س��يح الواقف لديھ
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  دعاء الكروان

   

طائر الليل. طائر العزلة. طائر ال��راء. طائر الصيحة ال�� ف��ا من ال�شرى وف��ا من 

  الت��يح وف��ا من ال�س�يح.

  �ع�� (الكروان)؟

  �عم، إياه أع��، و�و صامت �ن!

صامت منذ أش�ر ال �سمع لھ من وراء �فق تلك الصيحة ال�� �أ��ا نصل من ال��ن 

 من الس�ون، أو �أ��ا عقيقة من ال��ق تنفتح �� سدفة من الظالم، أو �أ��ا �شق 
ً
س��ا

  نفثة من ا��وي تندفع �� �دأة من الص�� الطو�ل.

و�أنما س�ون ليل الشتاء �� �ذه �ونة املوحشة إصغاٌء مر�ف وحن�ن مكتوم إ�� ذلك 

  الصوت املغّيب الذي سيطول غيابھ. . . وسيعود!

نا الر�يع قالبھ ا��فوظ من الصرخات و���ان، وس�سمع�ا وال سيعود، وسيدير ل

نمل سماع�ا ما كتب لنا أن �سمع�ا. ف�� محفوظات يضن ��ا الر�يع أال تتكرر، ونضن 

أال �ع�ش مع�ا كما عشنا من قبل  - إن تذكرنا�ا  -��ا نحن أال نتذكر، ونضن ��ا نحن 

 
ُ
ل إنھ عذب رحيم، وقل إنھ موجع سن�ن وسن�ن، �ل صيحة منوط ��ا نبأ قديم: نبأ ق

أليم. فما ب�ن الرحمة و�م من حدود �� �ذه ا��فوظات، وما ل�ذه ا��دود إن طالت 

  من مساك.

  سنوات، يا ل�ا من سنوات!

، فما �� بأقل من بضع 
ً
قل عشر، وقل إن ش�ت عشر�ن!. . . بل زد�ا إن ش�ت قليال

ن ��ة �� عمر (الكروان) ا��الد: ولك��ا أصغر م عمُر أك�� (كروان) فاٍن  وعشر�ن

الكروان الذي سمعھ (آدم) أول الدنيا، والكروان الذي س�سمعھ أبناء (آدم) آخر 

الزمان، والكروان الذي سمعتھ أنا والشعر أسود كجنح الليل الذي يصدح فيھ، 

  وسمعتھ والشعر �شتعل، وسأسمعھ و�ل مشتعل �� �ذه الب�ية رماد.
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 دعواتھ، وخرجت لھ �� الليا�� السود. . . ال بل �� الليا�� سمعتھ ولب�ت �ل دعوة من

البيض، إ�� ال��راء. . . ال بل إ�� ا��نة، إ�� الصباح. .  ال بل إ�� �بد الذي ل�س لھ 

  حدود.

وتبعتھ إ�� أطراف الرمال، و�ذا الب�ت الذي أسكنھ وقد �غ�� خمسة من مالكھ وأنا 

كن من ورائھ يوم سكنتھ غ�� مملكة واحدة �� لم ت -الساكن الطارئ عليھ ال أ�غ�� 

مملكة (الكروان)، ولم يكن سامر �ستمع فيھ إ�� غ�� صوت واحد �و صوت 

  (الكروان).

  �عم، �و صوت (الكروان). . .

وصوت (الكروان) �و جملة واحدة تنطوي �� �غما��ا �ل �لمة من معنا�ا، وما 

ة والر�يع ممزوج�ن بمثل ما ام��جا بھ �� معنا�ا؟ مع�� ا��ياة. مع�� الر�يع. مع�� ا��يا

نف��� من طالقة إن بلغت مبلغ�ا فحركة ال�واء عند�ا ر�ود، ومن وحشة إن بلغت 

  مبلغ�ا فظلمة ا���يم عند�ا ضياء.

  وكم دعانا ذلك الصوت؟ وكم يدعونا �� أوانھ؟

  وكم لب�ناه؟ وكم نلبيھ؟

  الطر�ق؟ وكم رصدت لنا �ف�� �� طر�قھ؟ وكم ترصد لنا �� تلك

  وكم قتلتنا وكم قتلنا�ا؟

  و�و مع ذلك دعاء

� �أحسن ما يل�� الدعاء   و�و مع ذلك مل�َّ

فما  لك هللا يا صديقي طھ من مل�م فيما اخ��ت لكتابك الشائق من اسم (الدعاء)

�سمع (الكروان) حق سماعھ من لم �ستمع إليھ �أنھ (دعاء) يتا�ع مطلو�ھ و�تعقبھ 

  �مر أخذه ال�ارب الذي ير�د أن ��رب، وال ير�دو�ف�ش عنھ و�أخذه آخر 

. . أو 
ً
ير�د أن ��رب �� جنح الظالم ح�� إذا انكشف م�انھ وقف ال ير�م وال ير�د ش�ئا

  �أنھ ير�د �س�سالم و�أ�ى ال�رب أشد �باء.
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و�كذا �انت فتاة روايتك الساحرة. �كذا �انت ��رب وال ��رب، و�عود إل��ا الكروان 

  ال�� �عود إليھ. و�أ��ا ��

وإ��ا لت����، وإ��ا لتل�و، وإ��ا لتعرض عما �ان وتقبل ع�� ما �� فيھ، وإ��ا لفي شأن 

 �� 
ً
 إل��ا من �عيد: مقبال

ً
جديد غ�� شأ��ا �ول البغيض، وإذا بالطالب الصياح مقبال

  عبث
ً
 �� دالل �أنھ الشماتة، و�� شماتة �أ��ا الدالل، مقبال

ً
 ومثابرة وإ��اح، مقبال

 ح�� ليقف ع�� رأس�ا بل �� أعماق رأس�ا، وح�� لتجمد لھ �� م�ا��ا �أ��ا الصم 
ً
مقبال

  الذي ال حياة بھ، وف��ا مع ذلك �ل ما م��� ل�ا من حياة.

  إ�� أين يا مسكينة؟

  أنا (دعاء الكروان)!

  �عم، وال فرار من �ذا (الدعاء)، ألن الذي يفر منھ ينقلب إليھ.

نحن أوالء ن��ل مضطر�ات  �� �عض صفحا��ا: (. . . و�اتقول رواية صديقنا طھ 

و�س�� متع��ات، و�ذه أمنا تر�د أن �سأل فيم إناخة ا��مل�ن، وفيم ال��ول �� غ�� 

 ولك�� ال أ�اد أدير لسا�ي �� ف��، وال أ�اد 
ً
م��ل، و�أنذا �ذه أر�د أن أقول ش�ئا

�بعث �� ا��و، وجسم أستوعب ما �انت أمنا تقول. إنما �� صيحة منكرة مروعة ت

ثقيل م��الك �سقط ع�� �رض، وإذا أخ�� قد صرعت، وإذا خالنا �و الذي صرع�ا 

ألنھ أغمد خنجره �� صدر�ا. ونحن عاكفتان ع�� �ذا ا��سم الصر�ع يضطرب 

و�تخبط و�تفجر منھ الدم �� قوة كما يتفجر املاء من الي�بوع. نحن عاكفتان �� ذ�ول 

، وإنما أخذنا ع�� غرة وغفلة و�لھ، لم نف�م ش
ً
 ولم ن�تظر ش�ئا

ً
 ولم نقدر ش�ئا

ً
�ئا

. وجسم�ا يضطرب و�تخبط، ودم�ا 
ً
، واختطفت �نادي من بي�نا اختطافا

ً
أخذا

يتفجر، ولسا��ا يضطرب ببعض ا��ديث �� فم�ا ثم ��دأ ا��سم املضطرب و�سكن 

ليم س�ون اللسان املتحرك و�خفف تفجر الدم، و�مت�� ا��و حولنا ��ذا الس�ون �

املوت، ونحن فيما نحن فيھ من ذ�ول و�لھ وخالنا قائم أمامنا �الشيطان إال أنھ قد 

  أخذه الذ�ول كما أخذنا.
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 ،
ً
 قليال

ً
(و�ذا نداؤك أ��ا الطائر العز�ز يبلغ�� من �عيد، و�ذا صوتك يدنو إ�� قليال

مرنا من ال�ول و�ذا غناؤك ين�شر �� ا��و �أنھ النور املشرق قد أظ�ر لنا ما �ان �غ

 �أنما �� س�ام من نور قد  دون أن نراه، و�ا
ً
أنت ذا تبعث صيحاتك يتلو �عض�ا �عضا

تالحقت مسرعة �� �ذه الظلمة فطردت من نف��� ذ�ول�ا وجلت ع��ا غفل��ا وأيقظ��ا 

، وال��ية 
ً
 �غيضا

ً
من �ذا البلھ، وجلت لنا ا��ر�مة منكرة �شعة، وا��رم آثما

 ول�س من �غيث، صر�عة مضرجة بالدما
ً
ء. . . إن صوتك لي�بعث �� الفضاء مستغيثا

 ول�س من يجيب. . .)
ً
  وإن صو�ي لي�بعث �� الفضاء داعيا

وتجري الرواية �� مجرا�ا ب�ن جوانح نفس واحدة �� أزحم باألشباح و�صداء من �ل 

طع فضاء: نفس الفتاة آمنة أخت الصر�عة �نادي، و�� �لما أوغلت �� باط��ا ح�� انق

ما بي��ا و��ن �ذا الفضاء ا��يط بنا ��ق ��ا الدعاء وجذ��ا إ�� حيث �ستمع النداء. 

 �عد ح�ن: 
ً
فتغرق آخر �مر �� صمت سعيد كما �انت �غرق �� الصمت الشقي حينا

 من �ذا الصمت العميق، 
ً
(ولكن صوتك أ��ا الطائر العز�ز يبلغ�� فيت��ع�� ان��اعا

، ثم ال نلبث أن يثوب إلينا ال�دوء. فأما أنا فأثب وجلة مذعورة و��ب �و 
ً
 مذعورا

ً
وجال

فتنحدر ع�� خدي دمعتان حارتان، وأما �و فيقول وقد اعتمد بيديھ ع�� املائدة: 

دعاء لكروان! أتر�نھ �ان يرجع صوتھ �ذا ال��جيع ح�ن صرعت �نادي �� ذلك الفضاء 

  العر�ض)

إليھ؛ سابح ع�� حومة الليل يمد عر�� و�كذا �ستمع إ��َّ الكروان من �عود أن �ستمع 

الظالم من صوتھ السر�ع بحبل خاطف يجذ��م إ�� الفضاء، �لما انقطعوا عن 

  الفضاء.

يجذ��م من عالم الذكرى إ�� عالم الش�ادة، و�جذ��م من عالم ا��وف إ�� عالم 

 الطمأن�نة، و�جذ��م من عالم الوحشة إ�� عالم �يناس، ثم يبدو لھ أن يجذ��م من

  �يناس إ�� الوحشة ومن الطمأن�نة إ�� ا��وف ومن الش�ادة إ�� الذكرى، و�نجذبون.

 ومعك سامع، وسمعتھ السنة الدابرة وحدك، وقد �سمعھ من قابٍل 
ّ
�سمعھ السنة

ول�ست معك تانك �ذنان �وليان، بل معك غ���ما أذنان أخر�ان! ور�ما سمعھ معك 
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سمعھ معك من أغفلوك وأغفلوه. و�أ�ي الدعاء من بي��م و��ن السمع ��اب، ور�ما 

 وغ�� 
ً
 وغ�� متوقع، ومحبو�ا

ً
فيدعونا ولعلنا نحن الذين دعونھ، ولكنھ يأ�ي متوقعا

 ع�� موعده �أنھ مرتبط بنظام من أفالك الليل الذي يحبھ و�أوي 
ً
محبوب، وقائما

م من يتعلمون. ِ
ّ
  إليھ، و�تعلم ع�� يدي أنواره وظلماتھ، و�عل

  الكروان)! يا (دعاء

موعدنا معك الفضاء الرحيب �لما أوغلت بنا الذكرى �� أغوار ينقطع ما بي��ا و��ن 

  الفضاء الرحيب.

 وعشر�ن سنة أو جذبت إلينا تلك السن�ن ا��مس 
ً
ومن دعائك أنك جذب�نا خمسا

والعشر�ن، وإنك أوحيت إ�� طھ ما يو��، فإذا بھ يفتح لنا فضاء الليل وما فيھ من 

باح، و�فتح لنا فضاء النفس ��سانية وما ف��ا من أصداء وأشباح، وإذا بھ أصداء وأش

  الفضاءين من ذلك ا��بل السر�ع ا��اطف ففيھ لياذ بالنجاة. يلقي إلينا �عاصم ��

قال صديقنا الدكتور طھ حس�ن و�و ��دي إلينا (دعاء الكروان): (أنت أقمت 

 �� الشعر العر�ي ا��
ً
 فخما

ً
 (للكروان) ديوانا

ً
ديث، ف�ل تأذن �� أن أتخذ لھ عشا

 �� الن�� العر�ي ا��ديث، وأن أ�دي إليك �ذه القصة تحية خالصة من 
ً
متواضعا

  صديق مخلص).

 أن (الكروان) سيأوي إ�� العش الذي سماه 
ً
وإ�ي ألحسب وأنا أتقبل ال�دية شاكرا

 ألنھ يرت��� العش وإن أغر�ناه بالدواو�ن. وحس�نا منھ 
ً
أنھ يدعونا صديقنا متواضعا

  وندعوه، وأننا وإياه نل�� الدعاء.
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  التنجيم وا��رب

   

نت�لم بلغة �قتصاد فنقول: إن التنجيم بضاعة يك�� طل��ا �� أيام ا��روب فيك�� 

 بما  عرض�ا
ً
 أو �اذبا

ً
ألن الناس يتوقون إ�� العلم باملص��، فيظ�ر ل�م من ي�ب��م صادقا

 �� أيام ا��روب، وألن الن يراه من مص��
ً
 و�رجون ش�ئا

ً
 يخشون ش�ئا

ً
اس جميعا

فيحبون من يجلب إل��م الطمأن�نة بما يز�ل من خشية أو �عزز من رجاء، و��سع من 

وألن الناس، والسيما ا��ند، يحتاجون إ�� الثقة  ثمة مجال التنجيم و�ستطالع

و�ة، فيأ�سون إ�� ما بالغلب، أو ما �سمونھ �� �صطالح ا��ديث بتقو�ة الروح املعن

وألن ا��وادث ا��سام تو�� إ�� �ل نفس أن �مر فوق  يوافق�م من كالم املنجم�ن

طاقة ��سان، وأن أعنة �قدار �� يد غ�� يده وعلم غ�� علمھ، فيتجھ الذ�ن إ�� 

وألن ال��اع ب�ن طرف�ن من  عالم الغيب وإ�� الذين يدعون لھ العلم بھ و�نباء عنھ

�ل ح�ن أن ���ذ غر�زة الر�ان والسباق ح�� �� �لعاب ال�� ل�س ل�ا عند شأنھ �� 

الناس خطر ا��روب، وم�� ��ذت غر�زة الر�ان فقد ��ذت مع�ا غر�زة التطلع إ�� 

  .نجاح �ذا وفشل ذاك، أو ��ذت مع�ا غر�زة �ستطالع والتخم�ن، وم��ا التنجيم

أيام ا��رب �ا��رب ا��اضرة، وال �ذه �عض �سباب ال�� تروج صناعة التنجيم �� 

ندري أ�و سوء حظ أم حسن حظ ذلك الذي أغرى ال��ف الك��ى �� حواضر 

العالم بأن تتحرى �ل ما يروج وت�� للقراء �ل ما يتوقون إليھ من أنباء اليوم والغد، 

  وما يحصل �ن وما سيحصل �عد ح�ن

 ما تصنع. ولكن ال��ف ع�� أية حال تصنع ذلك وال تبا�� أ�ان حسن
ً
 أم �ان س�ئا

ً
ا

ففي كث�� من ��ف أور�ا الك��ى أبواب يكت��ا مخ��ون (مستقبليون) غ�� �بواب 

ال�� يكت��ا مخ��و الوقا�ع ا��اضرة و�نباء ا��ار�ة؛ و�ؤالء ا����ون (املستقبليون) 

 يدافعون عنھ كما يدافع العالم عن علمھ 
ً
�م أناس يح��فون بالتنجيم و�تخذونھ جدا

  والتاجر عن تجارتھ، و�نكرون أنھ لعب مصادفات أو أنھ تزجية فراغ أشد إن�ار
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جاءتنا ��ف إنجل��ا �� ال��يد �خ�� وف��ا أحاديث ش�� عن مأدبة أقيمت للمنجم�ن 

يحاضرون ف��ا عن صناع��م و�دفعون ف��ا ما يتجھ إل��م من نقد ور�بة، و�ذكرون 

 عن أ
ً
سرار �ذه الصناعة وأسس�ا، فلم يتفقوا ل�ا ع�� لقرا��م واملستمع�ن إل��م ش�ئا

  أسس وال أسرار

 ع�� حوادث �ذه الدنيا وأخص�ا حوادث ا��روب 
ً
فم��م من أث�ت للنجوم سلطانا

والنكبات، وم��م من نفى العالقة ب�ن النجوم و��ن ا��وادث �رضية �� (علم) التنجيم 

  ا��ديث

الصواب وا��طأ �� أ�� العلوم، إال وقال �عض�م أن التنجيم يص�ب و�خطئ كما يقع 

أن ا��طأ قليل �� حساب املنجم املا�ر كث�� �� حساب املنجم القاصر، وقد يقع 

 وال يقدح ذلك �� 
ً
ا��طأ �� خ��ين من عشرة أخبار أو �� خ��ين من أث�� عشر خ��ا

  ��ة ا��ساب وال �� ��ة (العلم) أو ��ة �ساس الذي يقع عليھ

طائفة كب��ة من نبوءات ا��رب ا��اضرة فلم �ع�� بي��ا ع��  وقد أطلعنا نحن ع��

نبوءة واحدة تقطع ب��ة (علم) التنجيم وتحوجنا إ�� قبول دعوى املنجم�ن، و�ل�ا 

داخل �� مستطاع من ينجم ومن ال ينجم ومن �عرف أسرار العلم املزعومة ومن يج�ل 

  تلك �سرار

ال بمصادر �خبار أو ل�م نص�ب من �عد فاإلنباء بما سيأ�ي قد يتاح ألناس ل�م اتص

  النظر، و�م �� �ذه ا��الة يبلغون من الصدق ما لم يبلغھ منجم وال مصطنع نبوءات

فمن أمثلة �تصال بمصادر �خبار أن ال��في �مر��ي ر��شارد بو�ر كتب �� 

� يقول: (إ��م ينظرون �� جميع أنحاء الدنيا إ� 1940الثالث من ش�ر نوفم�� سنة 

روسيا وأملانيا نظر��م إ�� حليفت�ن. ومع �ذا يبدو من �مور املفروغ م��ا �� الدوائر 

الناز�ة أن أملانيا ستغزو روسيا �� السنة املقبلة. و�رى رجال ا���ومة الناز�ة ����ء من 

التقية وإن لم يبلغ مبلغ �سرار املكتومة أن اتحاد السوفي�ت إما أن �سلم �� إقليم 

وإقليم النفط �� با�و وواليات البحر البلطي، أو �ستو�� عل��ا أملانيا عنوة أوكرانيا 

حيثما �س�� ل�ا أن تفرغ من إنجل��ا. وقد يزعم �عض املوظف�ن �� ا��زب النازي أن 
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ا��رب ب�ن الواليات املتحدة وأملانيا غ�� ضرور�ة ع�� خالف ما تب�نتھ ب�ن كبار 

  أ��ا واقعة ال محالة. . .)الرؤساء من جزم بضرورة �ذه ا��رب و 

ف�ذه أنباء لو اتفقت ملنجم لبا�� ��ا أقرانھ واتخذ�ا ��ة لصناعتھ �� أساس�ا، 

�و �� كشف خبايا�ا؛ ولكن الرجل الذي أذاع�ا قبل وقوع�ا ��في ال يد��  ومل�ارتھ

  لنفسھ صفة غ�� صفة ا����ين ال��في�ن وال �سلك نفسھ �� عداد املنجم�ن

 وإ�� جانب �ذا 
ً
يكتب املنجم ا��تص بباب النبوءات �� ��يفة أنباء الدنيا (أن أمورا

ف��تبط  - ولعل�م ثالثة  -ع�� أعظم خطر س�تفق عل��ا رأسان من رؤوس الدول الكبار 

  ��ا خالص ب�� ��سان)

ثم يزعم لھ مصدقوه أنھ أحسن التنجيم ألنھ كتب نبوءتھ �� العاشر من ش�ر 

س�ن روزفلت وشرشل �عد ذلك بأيام فتم ف��ا امليثاق أغسطس ووقعت مقابلة الرئ�

  الذي أشار إليھ ور�ط بھ خالص ب�� ��سان!

إال أن إشاعات املقابلة �انت تحوم �� ا��و كما يقولون قبل �شر النبوءة بثالثة أيام، 

فسرى ب�ن ال��في�ن نبأ فحواه أن روزفلت وشرشل قد ذ�با إ�� أالس�ا ملقابلة 

ذبت �ذه �شاعة �� حي��ا و�� بال شك مصدر النبوءة ال�� أسرع ستال�ن �ناك، وك

 من زمرة ال��في�ن القالئل 
ً
ب�شر�ا منجم ال��يفة ليواجھ ��ا القراء و�م أك�� عددا

الذين ت�سموا النبأ ع�� تلك الصورة قبل وقوع املقابلة، ول�ذا تردد املنجم �� عدد 

ستفاد ب�ن ألوف القراء سمعة التنجيم رءوس الدول فجعلھ ب�ن �ثن�ن والثالثة، وا

الصادق ألن �ؤالء القراء يج�لون �شاعات ا��فية ال�� ينفرد �علم�ا �عض ا����ين 

  �� دوائر ال��افة، ف�س�ل إقناع�م بأ��ا سر من أسرار النجوم

و�كذا يقال �� �ل نبوءة وقفنا عل��ا من نبوءات ا��رب ا��اضرة، ف�� إما اتصال 

إال أننا ال نر�د أن  ار العليا، أو صدق نظر �� قياس ا���ول ع�� املعلومبمراجع �خب

ننكر الشعور باألمور املقبلة من طر�ق غ�� طر�ق املراجع العليا، أو �عد النظر الذي 

  يدخل �� عداد �ق�سة العقلية
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 فقد يرى ��سان ما سيأ�ي ع�� نحو �شبھ رؤ�ة الع�ن ألشباح الظالم، ولك��ا رؤ�ة ال

تقبل التمحيص واملراجعة وال تدخل �� صناعة التنجيم، و�� مع ذلك مما ينقض 

التنجيم ول�ست مما يؤ�ده و�زكيھ، أل��ا ترد الشعور باألمور املقبلة إ�� ا��س الباطن 

أو إ�� الواعية وال ترده إ�� حساب النجوم أو إ�� صناعة قابلة للتعلم والتعليم. وقد 

  للعقل فيفسره كما يفسر �ق�سة ومدر�ات �ف�ار يقوى �ذا الشعور ح�� يت��

أما ا��قيقة ال�� ال شك ف��ا ف�� أن الب�ية ��سانية تحس ما ��دد�ا من �خطار 

  الدخيلة قبل وقوع�ا �� �عض �حاي�ن. كما يقول أبن الرومي:

  وللنفس حاالت تظل �أ��ا ... بما سوف تلقى من أذا�ا ��دد

 �� كث�� من �حوال، فتحس �مراض املقبلة 
ً
والعلل املنذرة، وال تدري إلحساس�ا س�با

 من أعراض�ا �غ�� نزاع
ً
 سابقا

ً
وقد ��زأ  وإن �ان �ذا �حساس مقدمة للعلة وعرضا

  �عض�م بتطبيق أبن الرومي لرأيھ ح�ن يقول:

  ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤذن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــھ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــروف�ا

   
  ي�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ب�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة يولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

     
  ا وإ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوإال فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يبكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ م��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  ألرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ وأرغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

     
ولكنھ ع�� ما �عتقد �زؤ ظالم أو مبالغ فيھ، ألن �سباب الطبيعية ال�� تدعو إ�� ب�اء 

الطفل عند والدتھ �� مقياس لسنة الدنيا �� اق��ان �ل وظيفة بج�د ناصب، و�� 

 ل�ل فتح من فتوح ا��ياة. ف�� ���ء مالزم للب�ية ا��ي
ً
ة، يدل عليھ أن تقاض��ا ثمنا

 لون من ألوان الب�اء
ً
  أول تنفس لل�واء �و أيضا

غ�� أن إحساس ��سان بما سيص�ب بن�تھ ���ء وإحساسھ بما سيص�ب الدنيا ���ء 

  آخر، وال سيما ذلك �حساس الذي يدعيھ املنجمون 

واملسألة �عد ال تخلو من عزا��ا وسلوا�ا، فإذا أمتعض أناس منا ملا يرونھ من ��افت 

�الئنا ع�� العراف�ن واملشعوذين ف�ذه أور�ا ��ون عل��م مضض�م بإقبال أ�ل�ا ج
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(املتعلم�ن) ع�� لغو العرافة والشعوذة وإقبال ��ف�ا الك��ى ع�� باب من �بواب 

  مقصور عندنا ع�� م�شورات يز�د ف��ا العقالء!
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  �ل ت����؟. . . دروس �� ا��رب

   

  ثمان. . . واحدة. اث�تان. ثالث. . .

وم��� صاح�� �عد الفتيات الال�ي �ع��ن بنا �� الظالم واحدة �عد واحدة ح�� أر�ى 

العد ع�� العشر�ن، و�ل�ن �ع��ن الطر�ق منفردات �أ��ن رجال، وقل �� الطر�ق من 

يلتفت إل��ن، أو ير��ن أ��ن أخطأن با��روج �� �ذا الليل ع�� انفراد، أو ���ب كما 

  ��ب القائل:

  ت وأحّســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت َ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا�ا حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ال �ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــري �ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

     
�ّ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حبي�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� فالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

َ
  ال �

   
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة �قمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

     
  قال صاح��: لو خرج �ؤالء �� ليلة �ليلتنا �ذه �� القرن املا��� كيف كن يخرجن؟

كن يخرجن واملصباح أمام�ن �� يد ا����� أو ا��ادم إن كن من ر�ات ا��دم 

  يان، أو كن ي�سللن �� استخفاء ك�سلل اللصوص إن لم يكّن من ذوات ال�سار.وا��ص

قلت: فإن �انت فتيات اليوم ال يحتم�ن بحارس وال مصباح فما أظن العالمة �ل�ا 

عالمة خ��! من يدر�ك يا صاح�� لم ال يلتفت إل��ن أحد من أولئك املد���ن �� الظالم 

من أولئك املد���ن ذا�ب إ�� موعد! ولعل �ل ولم ال يلتف�ن إ�� أحد؟ لعل �ل عابر 

عابرة من أولئك املد��ات ذا�بة إ�� موعد مثلھ! ومن لم يكن من الرجال ع�� موعد 

فلعل الذي يث�يھ عن املناوشة واملغازلة علمھ أن الفتاة العصر�ة تجرؤ �بتداء أو ع�� 

ذا رآ�ا معرضة أو جادة �� �يماء و�يحاء وال ت�تظر ح�� ي��ء �بتداء من الرجال. فإ

الطر�ق علم أن ابتداءه باملناوشة واملغازلة ال يفيد، وأن �كرم لھ أن يم��� �� س�يلھ 

  ح�� تبدو لھ إشارة من إشارات ال���يع.

  ل�س �لھ يا صاح�� بخ��!
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ل�س �ل �ذا من الصيانة بل فيھ كث�� من �بتذال وال�وان، ول�ست �ل ��اعة املرأة 

  �ا وجب��ا أكرم ل�ا من �ذه ال��اعة �� �عض �راء.خ��ا بل حياؤ 

وانتقل ا��ديث من عابرات الظالم إ�� الظالم نفسھ فقال الصديق: وهللا لقد ألفناه 

�سان ليخرج من الب�ت إ�� الطر�ق �أنھ ع�� العكس استحب�ناه، ووهللا إن � ح��

خارج من الطر�ق إ�� الب�ت، ألن �� الظالم مع�� �ستكنان و�يواء، و�� النور مع�� 

العموم والشيوع. فإذا تجاوز أحدنا الباب ف�أنھ خارج من عالم حافل بالناس واملناظر 

  إ�� عالم ال مناظر وال ناس فيھ.

ا كيف تفاجئنا القا�رة أول ما تضاء كما تضاء �� أيام السلم قلت: ما أدري إن عشن

قبل سنوات؟ أخالنا سنحس��ا ليلة عيد أو م�رجان؛ وأخال�م ال يصنعون �� احتفال�م 

  بالسلم أك�� من إضاء��م املدن كما �انت تضاء.

قال صاح�� و�أنھ خاف ع�� ظالمھ الذي ألفھ واس��اح إليھ: أو عائدون نحن إ�� تلك 

ضواء املسرفة ال محالة؟ لم ال �ستفيد من دروس ا��رب ونقنع ��ذا النص�ب من � 

النور الذي ��دينا إ�� حيث �شاء؟ فإن لم يقنعنا �ذا النص�ب فلم ال نز�ده بمقدار ما 

نتقي �عض �ضرار ال�� نحذر�ا �ن؟. . . لم ال نقنع بر�ع ذلك الضوء الذي كنا 

  ال�� �� شر من �رض قبل سنوات؟�سفكھ ع�� �رض أو ع�� الوجوه 

قلت أداعبھ: �عم. أو ع�� الوجوه ال�� �عد�ا �ن وال ترا�ا!! ولو راي��ا ملا كنت ارتقيت 

  بالتعداد إ�� العشر�ن وما فوق العشر�ن!

و�ان صاح�� جا�عا فوقف عند د�ان من د�اك�ن الشطائر وقال: بإذنك يا عضو 

  (شاطر ومشطور والطازج بي��ما)؟ ا��مع اللغوي. . . أال تأذن لنا ��

ير�د صاح�� ما شاع ع�� ألسنة العامة من �سمية ا��مع للشط��ة أو (السندو��ش) 

  بذلك �سم املطول الذي يدل ع�� وليمة �املة، ال ع�� لقمة ت�ناول�ا �صبعان.

 أو أنتقم منھ: بل �� بلغة إن أردت!!
ً
  قلت أداعبھ أيضا

  ؟ أو �و ت��يح وترجيح؟قال: أو �ذه �سمية ا��مع
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قلت: إنك ألحرى أن تصدق �ذه ال�سمية ال��يحة من تصديقك تلك ال�سمية ال�� 

  ال �ساغ ولو ع�� س�يل املزاح. والبلغة أخف من الطازج ب�ن الشاطر واملشطور.

ثم ذكر صاح�� أن اليوم من أيام النبات ول�س من أيام ال��وم. فعاد إ�� يرد انتقامي 

  وسأل��:

 �ب �ذا صاحبك املعري؟. . . ما زلتم ��تفون باسم �ذا الرجل ح�� أوشكنا أنأو ��

نقتصر ع�� العدس والت�ن مثلھ. فال تز�دوا بر�كم من ذكره لكيال نل��م البيوت وال نرى 

  �� الدنيا غ�� الظالم. . .!

قلت: وما بالك ال تحسبھ درسا من دروس ا��رب الباقية؟ وما بالك ال تحمد لنا أن 

  نا املعري ح�� أوشكنا أن نرضيھ وأن نقتدي بھ �� طعامھ؟ذكر 

و�انت نو�ة �عتبار و��عاظ مالكة زمام الصديق �� تلك الليلة، فأخذ �� تفصيل �ذا 

الدرس ا��ديد، وطفق يقول و�كرر: ولم ال؟ ولم ال؟ إننا �عودنا و�عم العادة ما �عودنا. 

  نا فيھ أيام ا��رب ونحن �ار�ون.. . فلنمض �� ذلك طا�ع�ن ن���� غدا أننا مض�

 من الصيام ا��مود؟ أل�س فيھ ما �� الصيام من شعور 
ً
وراح يقول: أو ل�س �ذا ضر�ا

باملساواة ب�ن �غنياء والفقراء؟ أل�س فيھ ما �� الصيام من ضبط للنفس وكبح 

للش�وات؟ أل�س فيھ قصد ومنفعة؟ أل�س فيھ ��ة وحمية؟ أل�س فيھ تآزر ب�ن 

  �مة فال يأ�ل الب�ت إال بمقدار ما �سمح �مة؟الب�ت و 

  قلت: ب��، فيھ �ذا وفوق �ذا

  فظن أن�� أمزح سأ�زأ بھ فتأ�ب قائال: وما فوق �ذا؟

قلت: ع�� ر�عك! لست أمزح وال أنوي أن أس��زئ بنو�ة عظاتك �� �ذه النو�ة. . . إن 

مية والقصد وضبط النفس �يام ال�� خلت من ال��وم لف��ا ما ذكرت وز�ادة: ف��ا ا��

واملساواة ب�ن الغ�� والفق��، وف��ا أ��ا س�بصرنا بمنافع السمك وطاملا ��بت إل�مال 

  املصر��ن إياه.

فمصر يحف ��ا بحران عظيمان، وف��ا بح��ات كبار، و�تخلل�ا النيل ول�س �و أغ�� 

  �ذه املوارد بالسمك النافع، ولكنھ مورد ال �ستفيد منھ �ل ما �ستفاد
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وقد �انوا �� مصر القديمة �ستفيدون منھ و�أ�لون سمكھ أيام الفيضان، و�م��ونھ 

ليحفظوه إ�� الفيضان املقبل، أل��م �انوا يج�لون من أساليب الصيد �� البحار 

أما نحن فعندنا الزوارق البخار�ة والوسائل  وتوليد �سماك ف��ا ما �علمھ �ن

ماذا ال �ستك�� من أ�ل السمك و�و غذاء صا�� العصر�ة واملعرفة �علوم �حياء. فل

  لألجسام والعقول؟

  فصاح مستف�ما: وللعقول؟

قلت �عم. . . وإن أناسا جادين �� القول والبحث ل��عمون أن الفلسفة اليونانية مدينة  

للسمك بال���ء الكث��، وإن حكماء �غر�ق نبغوا ع�� الشواطئ و��ن أبناء ا��زر، 

ون من أ�ل السمك وفيھ (الفسفور) كما �علم، و�� الفسفور غذاء أل��م �انوا �ستك��

  للمخ و�عصاب، وغذاء للعقل و�دراك من �ذا الطر�ق.

ومن ف�ا�ات العصر ا��ديث ما يؤ�د أولئك الباحث�ن ا��ادين فيما زعموه. . . أو لم 

  �سمع بحوار �نجل��ي و�سكتلندي ع�� السمك ومناصب الدولة؟

  قال: ال

: ما بالكم يا �ؤالء  قلت:
ً
 من أذكياء اسكتلندة مت��با

ً
 سأل رجال

ً
فاعلم أن إنجل��يا

ول�ست �� بالدكم العاصمة وال مراكز الدولة، �شغلون أك�� مناص��ا، و�ستأثرون ف��ا 

  أحيانا بالوزارة والقيادة والقضاء؟

: أو ال تدري؟ إنھ الدماغ، وإنھ السمك. . 
ً
  .!فارتد إليھ �سكتلندي مجيبا

  قال �نجل��ي: وما العالقة ب�ن الدماغ والسمك وأبناء اسكتلندة؟

فقال �سكتلندي: إن السمك فيھ الفسفور وإن ا�� ال �عمل �غ��ه، وإنھ كث�� �� 

  سمك بالدنا. . .!

قال �نجل��ي: أئذا أ�لت من سمك بالدكم ر��ت نف��� �عد ح�ن ملنصب من تلك 

  املناصب الرفيعة؟

  لقال: بال جدا
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 وأرسل إليھ �سكتلندي سمكة وعاد �عد أيام �سألھ: كيف أنت 
ً
ونقده �نجل��ي جن��ا

  واق��ابك من املناصب الرفيعة!

  ف�ز �نجل��ي كتفيھ وأجابھ: كما أنا!

  قال: إذن كرر التجر�ة

وكرر التجر�ة، وأعطاه ا��نيھ، وأ�ل السمكة، وعاد إليھ بالسؤال مرت�ن وعاد إليھ 

  ، فلما قال لھ: كرر التجر�ة إذا باإلنجل��ي يقاطعھ �ذه املرة صائحا:با��واب عينھ

 يباع با��نيھ عندكم أك�� من سمكة واحدة؟! -
ً
  أوال

فاب�سم �سكتلندي ور�ت ع�� كتفيھ و�و يقول: �ذا معقول السمك قد آذن أن 

  صاح! يظ�ر يا

أن �انوا ال يف�مون:  ومن أين لنا أننا إذا طالت التجر�ة �� مصر، قلنا ملن ف�موا �عد

  �ذا مفعول السمك يا �ؤالء، و�ذه بركة �يام ال�� ال تحمدو��ا �ن!

دروس من ا��رب، وكم ل��رب من دروس. . . ف�ل نذكر�ا؟ و�ل ن�ساه فيض��نا 

  �سيا��ا!

 من دروس جيل ينفع ا��يل الذي �عده ملا تالحقت 
ً
و�ح ب�� ��سان! لو أن درسا

  �عد جيل.املصائب عل��م جيال 

وو�ح�م مرت�ن! لو أن �جيال السابقة تجرب لألجيال ال�� �عد�ا و�ع�ش ل�ا لبطل 

  ع�ش الالحق�ن وأصبح �ال���ة املكررة من ع�ش السابق�ن

فليجر�وا أو ال يجر�وا، ولي�سوا أو ال ي�سوا، فما �م بناج�ن، وما �م عن تكرار 

يھ، وأبطأ مفعول�ا �عد قضاء التجر�ة بمستغن�ن، ولو �لف��م السمكة أك�� من جن

  الثمن مرات.
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  الر�يع �� غ�� م�انھ!

   

  الر�يع. الر�يع. الر�يع!

 �ش�� 
ً
وكرر�ا ما ش�ت، فما أنت ببالغ من تكرار�ا �عض ما تراه من اسم الر�يع مرقوما

�ل �ستان يقول لك الر�يع، و�ل ��رة  ا��روف، �� �ل صفحة من صفحات ال�ون 

ك الر�يع، و�ل طائرة غادية أو رائحة ب�ن الز�ر وال��ر تقول لك �� �ستان تقول ل

  الر�يع. . .!

وتقول لك الر�يع �ل ع�ن المعة، و�ل وجفة متو��ة، و�ل قلب خافق، و�ل حياة 

  نامية

  الر�يع �� �ل م�ان

الر�يع �� م�انھ و�� غ�� م�انھ، و�ا رب ر�يع �� غ�� م�انھ يلقاك بمعني�ن ال بمع�� 

يروعك ا��سن غ�� منتظر، أشد من روعتھ إياك وأنت �� انتظاره، وع�� واحد، كما 

و�� غ�� م�انھ أين؟ أين نلقاه ��  �� م�انھ ب�ن الضفاف و���ار ع�دك باختباره

 من م�انھ؟
ً
  أوانھ، �عيدا

سل�� وسل من واعدوه مث�� �� مختلف املواعد، فيا طول ما رأيتھ حيث ال يراه الناس! 

حيث ال يذكره الناس! و�ا طول ما حي�تھ حيث ال يحييھ أحد، وال  و�ا طول ما ذكرتھ

�� املق��ة، �� ال��ن، �� ال��راء، �� وحشة النفوس ال�� �ستع�� املوت  يأ�س إليھ

�نالك الر�يع �� خ�� أوانھ؛  من املق��ة والضيق من ال��ن والظمأ من ال��راء

ال أحب أن أ�ساه ح�ن يذكر الناس و�نالك الر�يع �� غ�� م�انھ؛ و�نالك الر�يع الذي 

  �ل ر�يع!

�انت ال��رة باسقة ناضرة، و�انت العصاف�� تمأل�ا قبل مطلع الشمس و�عد مغي��ا، 

ثم ال تزال �غ��ا طوال ال��ار شادية صافرة، ال�ية سادرة، متالقية زوج�ن زوج�ن أو 

ة، متالقية �� متعاشرة، ظا�رة بالفرار أو متظا�رة، ثم متالقية �� الص�يحة الباكر 

  قيلولة ال�اجرة، متالقية �� الظلمة الساترة
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  و�ان الق�� ب�ن مئات القبور  و�انت ال��رة ع�� ق�� فتاة

وكنت أرا�ا من ��رة قر�بة إ�� القبور �� �ل ���ء: �� ا����ة، و�� املرض الذي أقعد�ي 

  ف��ا، و�� الوحشة ال�� ال �شع خالل�ا رجاء

  وكنا �� ��راء �مام

  إ�� عصاف���ا. عصاف�� املق��ة ع�� رفات ا��سناءانظر 

 بي��ا و��ن عصاف�� روضة ع�� ضفاف ��ر �� يوم عيد
ً
أتلوم�ا  انظر إل��ا ال ترى فرقا

  أتحمد�ا؟

  �عم، لك أن تلوم�ا كما قلت يومئذ ألوم�ا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
َ

 الط�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن ا��ف
َ
  مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّردة

   
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديك جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ال�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر

     
  أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق القبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور غنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

   
  وطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب املقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفو الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمر؟م، 

     
  دع��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لناعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد��

   
ِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍء ر�يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ا���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِق

     
  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذي بأْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍك يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء ال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى 

   
  إ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ و�ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوك أو�

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا املقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الع�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�   ٍم، وأو�

     
  ولك أن تحمد�ا كما قلت يومئذ أحمد�ا:

 الط�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت �ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ 
َ
  مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردة

   
، وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت �بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    �جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ

     
  عرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ا��يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة فحيي��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  بحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ا وازد�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم �عر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن القبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

   
  ر، ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ا���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر؟

     
  وال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذى

   
  و�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى، و�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر

     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �رض إال حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   فغّ�ِ

   
  ة تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ت�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� �ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

     
�ا يومئذ وال أزال أقول�ا �ن وأنا أ��ب لنا ح�ن نن�� ع�� املوت قسوتھ، وكنت أقول

م�� حفلت  ون���� أن ا��ياة تواج�ھ بأق��� من تلك القسوة، حيثما ظفرت ببقاياه

  ا��ياة بالقبور؟

م�� �زئ املوت باألحياء �عض ما ��زأ باملوت ز�رة ضاحكة تنمو من جوف ق��، 

، و�غر�دة �سمع�ا من الروضة �� يوم م�رجان وعصفورة عاشقة ع�� مدفن حسناء

  �سمع�ا من ��راء �مام �� جنازة عز�ز؟ كما

تلك قسوة ا��ياة. وأق��� ما ف��ا أ��ا بحق، وأ��ا ال ت��ل وال تداري وال تخال �� �مر 

 ���ل أو مداراة.
ً
  موضعا

  و�� ال��ن!

  والر�يع �� ال��ن �عرف أوانھ وال �عرف م�انھ

 يخطئھ �� ورقة ع�� فرع ��رة، وال ي�ساه �� قشاشة م�سية ع�� �عرف أوانھ فال

 مل�اد غرامھ، �� موسم الغرام
ً
 �رض يلمح�ا عصفور عابر ف��بط إل��ا، ليتخذ م��ا أثاثا

  أ�ذا أوان الر�يع؟

  �عم �ذا أوانھ، و�ذه أنباؤه، و�ذه سيماؤه!!!

  أو �ذا م�ان الر�يع؟

بان، و�ل م�ان ف�و م��ل للر�يع الطلق غ�� �ذا لقد �ان ذلك ب�ن �سوار وراء القض

  امل�ان، �� حراسة ��ان!
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 علينا امل�ان 
ً
ولكننا تلقيناه فيھ، واب�سمنا لھ، وعرفناه غ�� متنكر وال متغ��، ومقتحما

  أحب اقتحام.

  وال��راء وال��ن نقيضان، ولك��ما �� غرابة الر�يع يلتقيان. ثم �� ال��راء

ال�� �عد�ا مائة ميل، و�أ��ا من ��س بنضر��ا �� جم�رة من ز�رة يفرق�ا من الز�رة 

الر�اض و�جام. ال تلتفت إ�� وحد��ا أل��ا �� ��ر أم�ا و�ع�ن أب��ا، و�ل ل�ا من أم غ�� 

  ا��ياة ومن أب غ�� الر�يع؟

ولكننا نحن الذين نرا�ا بأعي�نا فنخلق ل�ا الوحشة من نفوسنا، ونفرق ب�ن م�ا��ا 

يذكرنا ر�يع املق��ة ور�يع ال��ن ور�يع  ض�� عل��ا وال عل��ما من اف��اق وأوا��ا، وال

ر�يع يقال لھ موسم ا��ياة  ال��راء أن ر�يع العام �لھ �� غ�� م�انھ وإن جاء �� أبانھ

  والرجاء وأنباء املوت فيھ أشيع �نباء!

عداء ومائة ر�يع يتال�� فيھ محبان �نا ومحبان �ناك، ثم يتال�� فيھ مائة ألف من � 

  من �عداء، يتقاذفون املوت �� ال�� والبحر والفضاء! ألف

  ر�يع ي��قبھ طالب املوت، و�فزع منھ طالب البقاء!

�ذا  ر�يع أقرب منھ إ�� م�انھ �ل ر�يع �� مق��ة، و�ل ر�يع �� ��ن، و�ل ر�يع �� ��راء

  ر�يع العام!

وكنت أسمع�ا �غرد،  والغرامالسالمة �ل ما �سأل منھ، وقد �ان �عض سؤلھ النعمة 

وأرا�ا تطفر، وأر�ي ل�ا و�� �� قفص�ا، وأح��ا و�� ال تباليھ، �أ��ا نقلت ا��ر�ة من 

تلك عصفورة الكنار عند صديق  فضاء هللا إ�� صدر�ا الصغ�� ب�ن أفراخ�ا الصغار

رأي��ا بل رأي��ا تولد، و  من مح�� الط�� �� �قفاص، وإن كنت ال أح��ا �� غ�� فضاء هللا

 �عد يوم من الزقاء �� طلب ا��ب، إ�� التغر�د �� طلب ا��ب، 
ً
تزقو، ورأي��ا ت���� يوما

ثم �عا�ا إ�� الصديق ذات صباح، ف�ان لنع��ا �عقيب  إ�� التغر�د �� الغبطة بالبن�ن

فلي��ب من �ذا من  طال بي�نا كما يطول التعقيب �� �ذه �يام ع�� أنباء الغزوات

ب�ن النبأين، كما �س�بعد الفارق ب�ن عصفورة واحدة ومائة ألف  �س�بعد الفارق 

 إن �ان �ذا �و املياس فالفارق جد �عيد، بل �و فارق ال يجوز القياس فيھ إ�سان
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املقياس ب�ن موت فيھ معناه، وموت أخر  لكن املقياس غ�� �ذا وأصدق وأكرم من �ذا

ا تجاوزت من مات وما مات وان��يت فيھ معناه؛ وقد يتقابل املعنيان �� كف�� م��ان، إذ

�� مس��ل الر�يع ماتت عصفورة الكنار ال�� نقلت إلينا  إ�� ما �� املوت من سر واعتبار

 من الر�يع �� زم�ر�ر الشتاء
ً
ماتت و�� �� أول أمومة ل�ا �ستقبل ر�يع�ا الثا�ي  ق�سا

ا جاعت وماتت ش�يدة �ؤالء الضعاف الظامل�ن، أل�� بخمسة من �فراخ الضعاف

لتطعم�م وا��ب عند�ا كث��، و�س�ت أن تأ�ل لنفس�ا لتذكر تلك �فواه املفتوحة 

���ء. . . وماتت أل��ا �عطي ا��ياة وال تأخذ م��ا �عض ما �عطيھ �أ��ا فتحت لتأ�ل �ل 

ماتت ش�يدة الفداء، وماتت وورا��ا تدب�� حكيم أحكمتھ العناية �� مئات �لوف من 

  السن�ن

عصفورة في��جم لنا مو��ا ذلك التدب��، و�قد لنا ذلك التقدير، ال  وعندما تموت

��ب أن يق��ن مو��ا بموت ا���افل وأنباء ا��افل، و�و �� قوان�ن الوجود كفاء 

ال ��ب أن نحسب ع�� ر�يع العام �ذه الش�يدة وأولئك الش�داء،  ذلك القانون 

  .ف�ل�م �� سر ا��ليقة سواء
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  سؤ�ن متباعدان

   

�ي �� �ذا �سبوع سؤ�ن متباعدان من طرف�ن متقابل�ن: أحد�ما من أديب �سأل جاء

عن أ�ي تمام، و�خر من أديب �سأل عن املدرسة ا��ديثة �� التصو�ر، أو عن 

املدرسة ال�� تزعم أ��ا �عتمد �� تصو�ر�ا ع�� الو�� الباطن وال �عتمد ع�� املشا��ات 

  ا��سوسة

ام و�و �ديب (السيد حسن قرون التو���� ب�لية اللغة أما الذي �سأل عن أ�ي تم

 �� كتب ثم يقول:
ً
 أو فصوال

ً
  العر�ية) ف�سرد أسماء الشعراء الذين كت�ت ع��م كتبا

 لم يفز منك باإل��اب أو ال��ط، ولم يظفر منك ب��ي�ن أو 
ً
 واحدا

ً
(. . . ولكن شاعرا

عده منك؟ أما أنا فأعتقد ت���ن، و�و أبو تمام. ما الذي أ�عدك عنھ وما الذي أ�

 أن شعرك وشعره ي�بعان من منبع واحد. . .)
ً
 أو �اذبا

ً
  صادقا

ثم يقول: (فأبو تمام الذي احدث ��ة �� عصره، والذي كتب عنھ �مدي وغ��ه، 

 للشعراء يحتذونھ و�قلدونھ، ال يظفر �� العصر ا��ديث ببحث أو 
ً
والذي �ان مثاال

قة. ل�س �ناك شاعر يمثل عصره تمام التمثيل إال بكتاب أو بطبع ديوانھ طبعة أني

�ذا الشاعر. ول�س �ناك شاعر �علم البحث والتفك�� والتعمق إال �ذا الشاعر؛ 

ولكنھ ي���� و�قدم ا��نون ابن الرومي، و��مل و�ذكر ر��ن ا���س�ن أبو العالء، 

  و�كتب عن �شار وأ�ي نواس ودعبل وال يكتب عنھ!

ن �ستاذ العقاد ألنھ �و الذي إذا تصدى لبحث وفاه حقھ، (أبو تمام حز�ن ثائر م

وإذا كتب عن شاعر شر�� أو غر�ي أعطاك صورة صادقة ناطقة طبق �صل. . . م�ما 

ظن�ت �ي الظنون فأنا مطالبك بالكتابة عنھ، وم�ما اعتقدت �ي الفضول فأنا مقتنع 

  بفكري راٍض بنظر�ي. . .)

حسُن ع�� شعور كر�م، وال ���ب�� أن ي�ون ���اب وأنا ���ب�� ���اب ألنھ دليل 

 ل��ور ع�� آخر�ن
ً
  بأحد بابا



137 
 

أكتب عن أ�ي تمام؟ فابدأه بأن أبا تمام ��  لْم  أما جوا�ي عن سؤال �ديب: لَم 

اعتقادي شاعر �� طليعة الصفوة من شعراء العصر العبا��� وشعراء العر�ية عامة، 

��ه من الشعراء الذين كت�ت ع��م أو كتب وإنھ حقيق بكتاب أو برسالة ضافية كغ

  والالحقون  ع��م النقاد السابقون 

ولكن�� لم أعرض لھ ألن الغالب �� كتابا�ي من �ذا القبيل أن ترجع إ�� س�ب�ن: إنصاف 

  مغبون، أو تجلية ناحية قد �س��ا النقاد أو ف�مو�ا ع�� وجھ آخر

�� زمانھ و�عد زمانھ. بل لعلھ  وأبو تمام ل�س بالشاعر املغبون وال با���ول القدر

أصاب من الرعاية و�ع��اف بالفضل فوق حقھ، أو فوق ما أصابھ معاصروه ع�� 

  التحقيق

كذلك ل�س �� أ�ي تمام ناحية غامضة أو ناحية ت�نازع�ا �ف�ام والبدائھ الفنية؛ وإن 

انية �� جرى ال��اع �� مع�� من معانيھ ف�و نزاع ال ي�سع ح�� ي�ناول النفس ��س

آفاق�ا الواسعة، وال ي��تب ع�� البّت فيھ بت �� مش�لة عاطفية أو اجتماعية أو عقدة 

  ف�و صاحب إجادات ول�س بصاحب عالم من عقد ا��ياة

�سأل سائل: وما (صاحب عالم) �ذه ال�� تم�� ��ا �عض الشعراء وتجعل�ا ذر�عة إ�� 

  الكتابة عن فر�ق وترك الكتابة عن آخر�ن؟

التمثيل �نا الزم لتقر�ب املقصود بالشاعر الذي (لھ عالم) والشاعر الذي  فأقول: إن

�� أشبھ  -بل امللكة الفنية عامة  -فامللكة الشاعر�ة  ال عالم لھ وإن �انت لھ إجادات

�شياء بالزجاجة املصورة ال�� ترسم ما يقابل�ا فالزجاجة ا��ساسة الواسعة ال تدع 

 إال رسمتھ 
ً
وامللكة الفنية زجاجة مصورة تقابل  وجاءت بصورة منھمما يقابل�ا ش�ئا

العالم بأسره، فإن �انت حساسة واسعة جاءتنا بصورة من العالم �لھ، وأمكننا أن 

وأن لم تكن كذلك جاءت بقطعة  �عرف ما �و العالم �لھ كما رآه الشاعر �� قصيدة

ال تبدل �ذه الصورة  منھ، و�لغت ما يتاح ل�ا أن تبلغ �� تلك القطعة ا��دودة، ولكنك

أن قطعة من مدينة القا�رة  بالصورة العالية وإن �انت تفوق�ا �� التظليل والتلو�ن

حسنة التصو�ر ل�ش��ي وتقت�� وألمراء، ولكنك إذا أردت صورة املدينة برم��ا ف�ذه 
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الصورة الشاملة أو�� بالشراء و�قتناء من �ل قطعة محدودة، بالغة ما بلغت من 

  ظليل والتلو�نإتقان الت

وأبو تمام يجيد �� �ذا املع�� و�جيد �� ذلك، ولكنھ ال �عرض لك العالم �لھ �� حالة 

حاالتھ وال يخرج لك ���ة عاملية تقر��ا إ�� ال��� �خرى ال�� �ستمد�ا أمثال:  من

ابن الرومي واملتن�� واملعري �� الشعر العر�ي، وأمثال: شكسب�� وجبي�� وليو�اردي �� 

  ب �ور�ية�دا

ابن الرومي لھ عالم �امل من ا��ياة الفنية، واملتن�� لھ عالم �امل من ا��ياة العملية، 

فالعالم ب�ل صورة فنية فيھ ممثل  واملعري لھ عالم �امل من ا��ياة الفكر�ة والروحية

 مما يقابل�ا إال 
ً
�� ابن الرومي، أو �� تلك الزجاجة ا��ساسة الشاملة ال�� ال تدع ش�ئا

العالم ب�ل صورة عملية فيھ ممثل �� ملكة املتن��، كما  وعتھ ع�� الطر�قة الفنية

 �� ملكة أ�ي العالء
ً
حياة �املة �عرض�ا من جان��ا �ل  تمثل عالم الفكر والروح جميعا

ملكة من �ذه املل�ات فنقول: إن ���ة من صور العالم قد زادت �� مجموعتنا 

  �دبية.

ا ���ة من صور العالم ع�� نحو خاص بھ أيا �ان �ذا النحو أما أبو تمام فال �عطين

 مل��د السلطان حسن، وصورة حسنة  �� قيمتھ و�� مرماه
ً
عنده صورة حسنة جدا

 لل�رم؛ ولكن مدينة القا�رة �ل�ا ل�ست 
ً
 لقنطرة قصر النيل، وصورة حسنة جدا

ً
جدا

، أو غ�� حسنة ع�� � 
ً
) أو حسنة قليال

ً
و�ذا الذي  طالق�ناك، سواء (حسنة جدا

بالشاعر الذي لھ عالم؛ و�ذا �و املقياس ��سا�ي ال��يح للشاعر�ة املمتازة �� 

  با��ا؛ ألن الشاعر�ة ملكة إ�سانية قبل �ل ���ء، وملكة لغو�ة أو بيانية �عد ذاك

 �� شرح أدبھ كث�� عليھ؛ 
ً
 ��ما

ً
وما قالھ �ديب عن ابن الرومي ال يدل ع�� أن كتابا

انھ ال يزال �� حاجة إ�� كتب ��مة إ�� جانب ذلك الكتاب، للتعر�ف بل يدل ع�� 

  بقدره، والتن�يھ إ�� دقائقھ، والوصول إ�� ف�م �دب والشعر عن طر�ق ف�مھ

فابن الرومي �� امللكة الشعر�ة الفنية قمة ال تطاول�ا القمم، مثل ال تقار�ھ �مثال، 

قول وال أقول �� أدب العرب أو أدب الفرس �عم �� الدنيا أ طراز ل�س لھ �� الدنيا نظ��
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 البن الرومي  أو أدب الروم أو أدب أمة واحدة من �مم
ً
�� الدنيا �ل�ا ال �عرف نظ��ا

فيما رزقھ هللا من ملكة التصو�ر الف�� ومن القدرة الشعر�ة ع�� اس�يعاب �ل مر�ي 

قول ونحن �ع�� �� الدنيا �ل�ا ن رآه و�ل محسوس أحسھ و�ل خا��ھ جرت ب�ن طواياه

و�علم ما نقول. ومن لم يف�م �ذا فليج��د �� ف�مھ، قبل أن يج��د �� رفض رأي ل�س 

ب�تان  عنده من أسباب رفضھ مثل ما عندنا من أسباب الذ�اب إليھ، وأسباب تأييده

 بمحض 
ً
اثنان من شعر ابن الرومي يص��ان لتقر�ب �ذه ا��قيقة، أل��ما نظما

  �، ولم ينظما محا�اة للموضوعات ال�� ي�ناقل�ا الشعراءالباعث إ�� التصو�ر الف�

  و�ذان الب�تان �ما قولھ �� وصف حقل من الكتان:

  وجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعم

   
  توســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنھ دا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مط�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�

     
  إذا اطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردت فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال تتا�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

   
  ذوائبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ ح�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير

     
ات وأفان�ن �ناقة؛ ولك��ما ال يدعان ب�تان ل�س ل�ما رن�ن وال ��رج وال بارقة من ا��سن

 وعيا�ا و��ال�ا وال��ما�ا كما 
ْ
محسوسة واحدة من محسوسات حقل الكتان إال

  يل��م الفحم ا��ا�ع ما �ش��يھ

فالصورة املرئية ل�ا عناصر�ا ال�� تتم ��ا من جميع نواح��ا: عنصر املنظر �لھ، 

�ا، وعنصر املوقع الذي تقع وعنصر اللون، وعنصر اللمس، وعنصر الوقت الذي ترا

  فيھ من امل�ان، وعنصر ا��ركة.

ما من ���ء يبقى �� الصورة املرئية �عد اس�يعاب �ذا، وما من ���ء من �ذا لم 

�� �لمة (جلس) تمثيل للمنظر �لھ. اخ���ا ولم يخ�� �لمة  �ستوعبھ ذانك الب�تان

 ال يتفق لسوا�احقل أو مزرعة أو ما شابھ �ذه ال�لمات، أل��ا تمثل املنظر ت
ً
 مثيال

يذكرنا وقت الوسن وشعور  1وأخضر تذكرنا اللون، وناعم تذكرنا اللمس، والتوّسن

                                                 
ُجِل : إتَْیانُھُ َوُھَو نَائِمٌ  1   تََوسُُّن الرَّ
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الوسن �� وقت واحد، ودا�ي الر�اب املط�� يمثل لنا حوا��� امل�ان حيث تحيط بذلك 

الكتان، واطراد الذوائب �اطراد الغدير يمثل لنا ا��ركة ع�� أحسن �ش�يھ وأصدق 

  محا�اة.

الصورة ع�� �ذا النحو ألن �ل حاسة من حواس �ذا الشاعر ا��الد �� �� تمت 

زجاجة حساسة  إ�� محسوسا��ا �الفم ا��ا�ع إ�� الطعام الذي تقوم بھ ا��ياة جوع�ا

 مما يقابل�ا، وتص�بھ أل��ا حية حية بالغة �� ا��ياة، ال ملراعاة 
ً
شاملة ال تخطئ ش�ئا

  ق �بواب ال�� تقدم بطرق�ا الشعراءالنظر وال لتجو�د ا��سنات وال لطر 

 ال نظ�� لھ �� آداب الدنيا، 
ً
إذا قرئ ابن الرومي ع�� �ذا النحو ُعرف ابن الرومي شاعرا

وإنما الطر�ق إ�� قراءتھ ع�� �ذا النحو أن نحس كما أحس وأن �علم ما عنده لنبحث 

  عنھ ونلتفت إليھ ونظفر بھ حيثما وجدناه

ء من أبيات وصفھ أبّ�ن لھ ما ف��ا من عناصر �س�يعاب وملن شاء أن يذكر�ي ما شا

ال�� لم تتفق لغ��ه من الشعراء، فإنما وصفھ ��لس الكتان نموذج قر�ب املتناول 

  لسائر �وصاف

أما �ديب (ح. نظ��) الذي �سأل�� عن غالة ا��دث�ن من املصور�ن في�تظر م�� 

 عن مدرس��م ومدارس أمثال�م �� 
ً
سائر الفنون، ألن �ذه البدعة قد جوا��ا مس�با

 أخرى ولم تنحصر �� التصو�ر
ً
  عمت فنونا

والذي أراه أن �س�اب �نا فضول ال حاجة إليھ، ألن بطالن �ساس الذي قامت عليھ 

  �ذه املدرسة قد يظ�ر �� بضعة سطور 

فاملصورون ع�� مذ�ب الغالة ا��دث�ن ي�سون قواعد الرسم و��سون مالمح الشبھ، 

ن أصول التلو�ن، و�رسمون الرجل فال �عرفھ بمالمحھ وال بظا�ر ش�لھ وال تم�� و��سو 

ب�نھ و��ن غ��ه �عالمة تتفق عل��ا �نظار، أل��م يزعمون أ��م �عرضونھ لك كما يتمثل 

  �� الو�� الباطن أو كما �شعر �و �� باطن وعيھ، وال �عرضونھ لك كما تراه بالع�ن

) لم يخلق ليل�� الو�� الظا�ر أو يمنعنا أن نرى الدنيا، وا��طأ �نا أن (الو�� الباطن

 حيث �و �� قرارة الضم��، �ستدل عليھ �عالماتھ ال�� 
ً
 باطنا

ً
ولكنھ خلق ليظل وعيا
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تتفق عل��ا �نظار. وما من أحد يب�� ب�نھ أو يطبخ طعامھ أو يخيط مال�سھ أو يحضر 

اطن املزعوم. فلماذا يتغ�� وجھ دواءه ع�� ما يتصور �ذا وذاك وأولئك �� وع��م الب

 أو ألن املصور لھ و�� باطن، أو ما يزعم من �ذا ال�راء؟
ً
 باطنا

ً
  ��سان ألن لھ وعيا

ومن البديھ أن التصو�ر (فن) لھ أدواتھ وتحض��اتھ ومل�اتھ ال�� ال �شبھ مل�ات 

 الفنون �خرى؛ فما �� الدروس ال�� يتعلم�ا املصور ليصبح ع�� �ذا املذ�ب م
ً
ختصا

صناعتھ؟ ما �� تلك الدروس إذا نحن ألغينا الرسم والتلو�ن واملالمح و�شباه؟ أ��  ��

دروس التنجيم عن الباطن؟ وكيف �تفاق عل��ا وال يوجد اثنان يتفقان ع�� �سمية 

  صورة من متعل�� ذلك التنجيم؟

وم�انھ �و الواقع أن (الو�� الباطن) لھ م�ان واحد من شؤون �ذه البدعة املرضية، 

إظ�ار العلة املرضية ال�� تكمن �� بواطن املصور�ن املشغوف�ن ب�ل بدعة من �ذا 

  القبيل

 قوم (تف�ون) تتخطا�م العيون، ف�م ب�ن مشوه أو ض�يل 
ً
فما الشك فيھ ا��م جميعا

أو م�زوم النفس أو عاجز عن لفت النظر أليھ؛ فحيل��م �� حيلة �ذا الضرب من 

كسة والتحدي و�غراب وسيلة للتن�يھ إليھ، و�ذه �� ا��قيقة الناس �� اتخاذ املشا

الواحدة ال�� ل�ا شأن (بالو�� الباطن) �� مذ�ب �ؤالء الغالة؛ ف�م مصابون �� وع��م 

الباطن ي��جمونھ �ار��ن، و�عرضون ع�� الناس من ثم أعراض مرض ال معارض 

  فنون.
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  ليو�اردي؟  ومن �و

   

  �عم، ومن �و ليو�اردي؟

ؤال كنت أنتظره من كث��ين �عد مقا�� السابق عن الشعراء الذين (ل�م عالم) من س

�ور�ي�ن والعرب. وقد سألنيھ أك�� من واحد وحق ل�م أن �سألوا؛ ألن ليو�اردي 

ضعيف الش�رة من البالد الشرقية و�وشك أن ي�ساه القراء �ور�يون ع�� ارتفاع 

حل و�ساليب الرص�نة وال��عات (�غر�قية) شأنھ ب�ن النقاد وامل��ب�ن باألدب الف

  الصادقة �� غ�� اصطناع وال محا�اة

قلت �� مقا�� السابق: (إن أبا تمام يجيد �� �ذا املع�� و�جيد �� ذاك، ولكنھ ال �عرض 

لك العالم �لھ �� حالة من حاالتھ، وال يخرج لك ���ة عاملية تقر��ا إ�� ال��� �خرى 

ال ابن الرومي واملتن�� واملعري �� الشعر العر�ي، وأمثال ال�� �ستمد�ا من أمث

  شكسب�� وجي�� وليو�اردي �� �داب �ور�ية) فمن �و ليو�اردي �ذا؟

�و باإليجاز ثالث الثالوث �ك�� الذي اش��ر بال�شاؤم �� أوائل القرن التاسع عشر: 

يو�اردي الشاعر و�م ب��ون الشاعر �نجل��ي، وشو���ور الفيلسوف �ملا�ي، ول

 بال�شاؤم، والذي 
ً
 وأحق�م جميعا

ً
الفيلسوف �يطا�� الذي �ان أصدق الثالثة �شاؤما

أن يفارق الدنيا كما فارق�ا زميلھ ب��ون قبل �ر�ع�ن، ولم �شأ  -الرحيم  -شاء القدر 

  لھ أن �عمر ف��ا كما عمر الفيلسوف �ملا�ي إ�� ما �عد الثمان�ن

ألنھ عصر �ن��اع من املا��� والشك �� ا��اضر وال��يب من ولد �� عصر ال�شاؤم 

املستقبل، وابت�� ب�ل س�ب من أسباب ال�شاؤم ينغص لذة الع�ش و�رنق صفو 

ا��ياة، فاجتمعت عليھ عراقة ال�سب مع الفاقة، واصط��ت عليھ �سقام وضآلة 

مة الب�ئة الب�ية، ودقة ا��س، وفرط الذ�اء، وخيبة ا��ب �� مقتبل الشباب، وسآ

الر�فية ال�� �شأ بي��ا واضطر إ�� البقاء ف��ا، وأدركھ املوت و�و أصم ونصف أع�� 

ومع �ذا أي فحولة �� الذ�ن، وأي مضاء �� البد��ة، وأي  ومر�ض حرض منذ سن�ن

  أمانة لألدب، وأي صدق �� التعب��؟
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 ملصائبھ ا��سدية، و�أنما 
ً
 معادال

ً
خلق بنص�ب ل�أنما �انت مل�اتھ �دبية عوضا

�علم �� صباه ست لغات �غ�� معلم، و��  عشر�ن �� الذ�اء و�� البالء ع�� حد سواء

 عن الالتي�ية!
ً
  �غر�قية والع��ية والفر�سية و�نجل��ية و�ملانية و�سبانية، فضال

 من 
ً
 ح�� أصبح و�أنھ واحدا

ً
 وأشر��ا إشرابا

ً
وال��م مأثورات �غر�ق والالت�ن جميعا

وملا ضعف بصره طفق �ش�و �� رسائلھ إ�� أصدقائھ و�قول: ال  ونان �قدم�نأدباء ي

  أقرأ اليوم إال ست ساعات �� ال��ار!

  وفجع املسك�ن ح�� �� �ذا فن�� عن القراءة وعن �صغاء!

ووجب عليھ أن ينفق أيامھ �� قر�ة ال �شغلھ ف��ا شاغل غ�� التفك�� الذي يحرق رأسھ 

ھ. ثم ذ�ب إ�� روما و�و مطبوع ع�� ا��د ومعاشرة العقول وجسده و�ض�يھ وال ير�ح

 واحتوا�ا أشد احتواء، وعاب ع�� أ�ل�ا أ��م قوم �ازلون ال 
ً
الكب��ة فضاق ��ا ذرعا

صورتھ ال�� صور  يقر��م بأ�ل قر�تھ الذين �عرفون ا��د وإن �انوا ج�الء ال �عرفون 

فيھ غ�� السواد، ولك��ا مع سواد الدنيا عل��ا أشبھ ���ء بالرسم املظلل الذي ال لون 

لو��ا صادقة �� �ل ���ء ما عدا التلو�ن: صادقة �� خطوط�ا ومسافا��ا وأشبا��ا و�ل 

��ة من مالمح�ا، وال خداع �� نقل ���ء م��ا ع�� �طالق ل�سو�غ رأى أو ��اراة 

ال�� �علو  عقيدة. ف�� �مانة ال�� ال أمانة �عد�ا �� الشعور و�� �داء، و�� الفحولة

بھ فوق مصائبھ وأ��انھ و�الياه، �أنھ ال ي�شاءم ألنھ محروم من رجاء، بل ألنھ ير�ي 

 ورأى أن املوت  للدنيا وما ف��ا من رجاء
ً
ل�ذا العقل املتو�� عذره إذ رأى ا��ياة شرا

ختام ملأساة ا��ياة ال شر فيھ. أو كما قال: (إن املوت ل�س �شر ألنھ ينجو بنا من 

 ف�و كذلك يأخذ منھ الرغبة فيھ. جميع الش
ً
 حسنا

ً
رور. وإذا أخذ من ��سان ش�ئا

إنما الشر �ك�� �و الشيخوخة ال�� تحرمھ �ل سرور وتبقي لھ اش��اء ما حرمتھ، 

  ووصب الداء العياء؛ ومع �ذا يفرق الناس من املوت و�توقون إ�� الشيخوخة!)

 للفناء. وأي ول�ذا القلب البا�س عذره إذ رأى �ل حسن �� الدن
ً
 للموت زميال

ً
يا قر�نا

أ�عد عن �ذه املزاملة من (املوضة) أو (ا��ديلة) ال�� يل�� ��ا ا��سان وغ��  ���ء
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 �عد 
ً
ا��سان؟ أي ���ء فيھ من مخالفة املوت ما �� د�اك�ن الز�نة ال�� تتجدد فصال

 �عد موسم؟
ً
  فصل وموسما

فإذا �ما شقيقتان وزميلتان. ألن لكن ليو�اردي �عقد ا��اورة ب�ن املنية وا��ديلة 

ا��ديلة �املنية مو�لة بالقضاء ع�� �ل موجود وتقبيح �ل حسن �عد استحسانھ، 

و�غي�� �ل عادة ألف��ا �بصار و�سماع، و�� �� سلطا��ا نافذة ال �وادة �� أمر�ا، وال 

  مناقشة ألح�ام�ا، وال حيلة مع�ا غ�� ا��ضوع وال�سليم

: يا منية! يا منية! فال تلتفت إل��ا املنية ثم �عيد النداء فتجي��ا تنادي ا��ديلة أخ��ا

مت��مة معرضة: إليك ع��. إ�ي آتية إليك ال محاولة، ولكن ح�ن ال تر�دين�� وال ��تف�ن 

  باس��. فتف�م�ا ا��ديلة أ��ا أخت شقيقة ول�ست (�عميلة) أو داعية أو فر�سة

ا��وار، ثم تتداعيان إ�� السباق وكسب  وتتفا�م �ختان �عد حوار �أمتع ما ي�ون 

  ا��ائزة �� مضمار ال�دم والتبديل. فتقول املنية ألخ��ا: ساعدي��!

وتقول ا��ديلة ألخ��ا: لقد ساعدتك ح�� �ن أك�� مساعدة �� مقدوري، وتركت عادة 

  املوت �غ�� تبديل، وقد غ��ت فيما عدا�ا جميع العادات!

 اليوم الذي تبطل فيھ �ذه العادة كما بطلت عاداتو�شفق �خت الكب��ة أن ي��ء 

فال تدع�ا أخ��ا الصغ��ة ع�� إشفاق�ا وحذر�ا، بل تجلب الطمأن�نة إ�� ضلوع�ا ال�� 

ال قلب ف��ا، و�شرح ل�ا كيف �ساعد�ا �� بإر�اق �بدان و�سميم العقول و�عو�د 

�ا جعلت من (املوضة) ا��وارح ما يض�� و�سقم و�سلب الغبطة با��ياة. بل تقول ل�ا إ�

�� العصر ا��ديث أن �ع�ش الناس ��اضر�م وال يحفلوا �عد مو��م بالذكر ا��سن 

 من املنية وقسما �س�بقيھ ا��ياة �عد 
ً
 مسلو�ا

ً
وا��لود ا��يد، وقد �ان كال�ما حظا

الفناء. فإذا خسرت ا��ياة �ذا القسم النف�س فذلك كسب عظيم للمنية، وتلك �� 

بذل�ا �خت الصغ��ة ال��ة لألخت الكب��ة ال�� ال تحفظ ا��ميل. وع�� ال�دية ال�� ت

  ذلك تتفق �ختان

وللشاعر امل�شائم محاورات كث��ة ع�� �ذا النحو الطر�ف، ���ب القارئ للعبقر�ة 

ال�� صبغ��ا بصبغة الفن ا��ميل و�� غارقة �� ا��زن و�لم والسآمة، وخلقت م��ا 
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ولقد �انت قراءة ليو�اردي  ن�� ع�� �ل متعة و�ل بقاءللعقول متعة باقية و�� ت

وزميليھ �� مقدمة القراءات ا��بو�ة عندي إ�� ما قبل الثالث�ن. ثم بقيت ل�ا قيم��ا 

الفنية �دبية و�طل الولع ��ا و�ش�ياق إل��ا. ف�� اليوم عندي �� مقام التقدير 

  ؟والذكرى، ول�ست �� مقام �صطفاء واملفاجأة لم �ذا

لس�ب يخيل إ�� �عض الناس أنھ مناقض للمعقول واملنظور، و�و أن الشباب أميل إ�� 

ال�شاؤم من الك�ولة والشيخوخة، وأقرب إ�� الطعن �� محاسن ا��ياة وا���ل بتلك 

وال مناقضة للمعقول �� �ذا بل املناقض للمعقول أن ي�ون  ا��اسن و�� ب�ن يديھ

من ب�تھ إ�� مع��ك ا��ياة فيصطدم بالشدائد فالشاب يخرج  �مر ع�� خالف �ذا

 غ�� ما ع�د وألف 
ً
ال�� لم �عرف�ا ب�ن �ب و�م و�خوان و�قر��ن، و�رى أخالقا

 �عطونھ ما �� أيد��م، و�علم أن 
ً
 ي��عون ما �� يده وقد �ان يرى أناسا

ً
وانتظر: يرى أناسا

 �عاشر�م و�عاشرونھ وقد �ان �علم أن 
ً
نجاحھ فرحة القلوب وقرة نجاحھ �غيظ قوما

 وال يظفر �غ�� القليل. واملرء إذا انتظر مائة ووصل إ�� عشر�ن 
ً
العيون، و�رجو كث��ا

  ناقم ساخط مت��م، ولكنھ إذا انتظر خمسة ووصل إ�� عشرة �شكر و�ر��� و�س��يح

�ذا س�ب من أسباب الش�اية وال�شاؤم �� الشباب يزول أو يضعف �لما تقدمت بھ 

  أيام الدالل ع�� ا��ياةالسن وجاوز 

وس�ب آخر أن الشباب يل��م ما ي�ناولھ فال يفرق ب�ن الطعام الفاخر والطعام املز�ود 

فيھ، �املعدة القو�ة ال�� �ستخرج الغذاء من �ل الطعام، أو �املعدة ا��ا�عة ي�ساوى 

وال يق�س  ف�و يظفر باملتعة وال يدرى ما �� املتعة لد��ا ا���� القفار واملائدة املنتقاة

و�ذا س�ب من أسباب الش�اية يضاف إ�� ما  الفارق بي��ا و��ن غ���ا بمقياس ��يح

  تقدم فيغري بال�شاؤم �� أوائل ا��ياة

وس�ب غ�� �ذا وذاك أن طول العشرة داع من دوا�� �لفة واملودة وإن تباي�ت 

 
ً
 �� بداية املشارب �� أول اتصال. فإذا �انت ا��ياة قر�نة ناشزة والشاب قر�نا

ً
غضو�ا

الزواج فقد تطول العشرة فيقل ال�شوز و�قل الغضب، و�أخذ �ل من الزوج�ن 

صاحبھ ع�� عالتھ، و�صل باإلرضاء و�غضاء إ�� �سو�غ الكر�ھ وقبول املرفوض 
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 أن تقديرك ال���ء وأنت تحس أنك فاقده  واستكثار القليل
ً
وس�ب غ�� أولئك جميعا

  �� قبضة يديك غ�� م�دد بضياع.عما قر�ب غ�� تقديرك إياه و�و 

 أن يقل �شاؤم الشيخوخة و�ك�� �شاؤم 
ً
فإذا اجتمعت �ذه �سباب لم يكن ��يبا

ول�ذا جنحت إ�� ثالوث ال�شاؤم �لھ فيما دون الثالث�ن، وأحب�ت ذكرا�م �ن  الشباب

تلك ��ة إ��  كما يحب ��سان ذكرى شبابھ الباكر، وإن يرى �عد غ�� ما �ان يراه

  يو�ارديل

بل تلك إشارة إ�� صورة العالم ا��افل املرسوم بالظالل والظلمات بر�شة ذلك 

العبقري ا��روم، الذي لم يحرم الدنيا كما حرمتھ، متعة لب ونفثة سلوى ورحمة 

  .غراء
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  احت�ار �دب

   

  �شرت (الرسالة) �� عدد م��� �لمة موج�ة إ�ّ� �عيد �شر�ا �نا للتعقيب عل��ا و��:

�دباء ي��مون إخوا��م باألنانية وحب النفس، فأدباء الشيوخ الذين  (كث�� من

يحتكرون ميدان �دب ال يبذلون أي ج�د �� �سديد خطى الشباب النا���، وال أعرف 

 مثل �ستاذ العقاد من تأليف كتاب عن الشعراء الناشئ�ن 
ً
الس�ب الذي يمنع أديبا

ل الشاعر �نجل��ي املعروف و. ب الذين يدل شعر�م ع�� نبوغ وعبقر�ة مثلما فع

ي�س الذي كتب عن رو�رت بردج، وول�� دي ملار، و�يالر بلوك، وليونيل جو�سون، 

  وأر�ست دوسون، �� مؤلفھ كتاب أوكسفورد للشعر ا��ديث

فشيوخ �دب �� أور�ا لثق��م بأنفس�م وح��م لف��م وإخالص�م لھ �سددون خطى 

ملو�وب م��م. فما رأي �ستاذ العقاد �� �ذا �دباء الناشئ�ن و�شيدون بذكر ا

  املوضوع؟. . . ا�� ا��)

  كمال الدين �شأت

و�� �ذه ال�لمة املوجزة كث�� من ا��طأ الذي �شيع ب�ن �عض املتأدب�ن الناشئ�ن وال 

ينفرد بھ صاحب السؤال وحده، كما الح �� من �عض الرسائل و�حاديث، أو مما 

و�و خطأ يحتاج إ�� ت��يح؛ و�عتقد أن ت��يحھ �و  تكتب ال��ف �� �ذا املع��،

  أنفع وجوه ال�سديد ال�� ي�شد�ا صاحب ا��طاب.

) أن �شا�ع�م صاحب السؤال ع�� دعوا�م أن أدباء الشيوخ 
ً
فمن ا��طأ (أوال

يحتكرون ميدان �دب أل��م يظ�رون من ح�ن إ�� ح�ن بمقال �� ��يفة أو بكتاب 

فال معابة ع�� �دباء  ما سبق ل�م �شره من املقاالتجديد يؤلفونھ أو يجمعون فيھ 

الشيوخ أن يصنعوا ذلك، بل املعابة أال يصنعوه و�و واج��م املفروض عل��م. وقد 

�عاب عل��م مع ذلك أ��م قليلو �نتاج بالقياس إ�� ما ي�ب�� ل�م أو ي�تظر م��م. وإنما 

 يم�� لل�اتب �عذر�م أناس ألن جم�ور قراء �دب عندنا ال يقبلون 
ً
ع�� املؤلفات إقباال
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�� أسباب املثابرة ومتا�عة التأليف، و�لوم�م أناس أل��م يج�لون العقبات ال�� تحول 

  دون �نقطاع للكتابة �دبية �� بالنا الشرقية.

فاملفروض ع�� أدباء الشيوخ خاصة أن يز�دوا إنتاج�م ال أن ينقصوه؛ ولو أر�د من 

ملرانة و�بتداء، ثم ينقطع عن التأليف �عد الن�� �ديب أن يؤلف �� سن ا

و�كتمال، ل�ان �ذا بدعة أخرى من بدع انقالب �حوال ال�� حقت ع�� املتخلف�ن 

  من شعوب الشرق أجمع�ن.

وإذا �ان الغرض �و الكتابة �� ال��ف دون التأليف والتص�يف فل�س ب��يح أن 

�انت أو غ�� أدبية بأي مع�� من معا�ي شيوخ �دب يحتكرون الكتابة ال��فية أدبية 

�حت�ار. بل ر�ما اق��نت ب�ل مقالة يكت��ا أديب مش�ور خمس مقاالت أو ست أو سبع 

يكت��ا أدباء ناشئون أو غ�� مش�ور�ن، وتكفي مراجعة قليلة لل��افة اليومية 

  و�سبوعية والش�ر�ة لت��يح ا��طأ �� �ذا الباب.

 �� �سديد خطى الكتاب الناشئ�ن فما �و �ذا أما أن أدباء الشيوخ ال يب
ً
ذلون ج�دا

  ا���د املطلوب؟ وع�� من التبعة إن �� أنھ دون الكفاية؟

  أي ج�د �سدد ا��طى إن لم �سدد�ا التدر�س للطالب أو الكتابة ملن يقرأ و�ستفيد؟

أما ال�سديد با��ادثة واملناقشة فما �و ا���د الذي يطلب فيھ من أدباء الشيوخ؟ 

ملاذا �عرض �نا ع�� �ديب الشيخ أن يج��د ليبحث عمن �سدد خطا�م وال يفرض و 

ع�� النا��� أن يج��د ليبحث عمن �سدد خطاه إذا ا�سع لھ الوقت وساعفتھ شواغل 

  ا��ياة؟

إن الكتاب الذي أشار إليھ صاحب ا��طاب ال يص�� للتمثيل بھ �� �ذا الصدد من أي 

الشعر منذ خمس�ن سنة وال ينحصر �� شعر  ناحية من نواحيھ. ف�و كتاب �شمل

�ذه �يام؛ و�و كتاب ندب الشاعر (ي�س) لتأليفھ ولم يفرغ لتأليفھ وال �ان �� وسعھ 

أن يفرغ لھ لو لم يندب ل�ذه امل�مة معفي من ت�اليف�ا ونفقا��ا ال�� ���ز ع��ا. و�و 

سواء من  �عد �ذا وذاك كتاب �شتمل ع�� أسماء أناس ال �عدون من الناشئ�ن

ذكر�م صاحب ا��طاب أو لم يذكر�م �� خطابھ. فرو�رت بردج مات قبل تأليف 
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إن �ان �و املقصود دون رو�رت  - الكتاب وعمره ست وثمانون سنة، ورو�رت بروك 

مات �� الثامنة والعشر�ن ول�ست لھ �� الكتاب غ�� قطعة واحدة. وول�� دي ملار  -بردج 

الكتاب، وقد بلغ�ا �ل�� بلوك �� ذلك ا���ن. وليونل  �ان يدلف إ�� السبع�ن عند ظ�ور 

جو�سون قد تو�� قبل ظ�ور الكتاب بنحو أر�ع�ن سنة و�و �� ا��امسة والثالث�ن، 

فل�س ب�ن �ؤالء  املا��� و�و �� الثالثة والثالث�ن وأر�ست دوسون تو�� �� ��اية القرن 

 ��طا�م
ً
أل��م ب�ن صامد ع��  شاعر واحد �عد ب�ن الناشئ�ن، ولم يكن ي�س مسددا

قدميھ مستقل عن �ساتذة واملرشدين، ومفارق ل��ياة �� ر�عان الفتوة أو �عد مقار�ة 

ول�ست املسألة �نا مسألة ثقة بنفس أو حب لفن كما اعتقد صاحب  الشيخوخة

ا��طاب، بل �� مسألة تار�خ محدود قد طلبت مالحظتھ �� �ختيار، وأعفى ي�س فيھ 

وفيما عدا �ذه ا��الة ال نذكر حالة أخرى فرغ ف��ا شاعر  فة و�نتظارمن أعباء ا��از 

أور�ي كب�� للتأليف �� الغرض الذي يق��حھ صاحب ا��طاب ع�� أدباء الشيوخ 

  املصر��ن

ولألدباء الشيوخ العذر �ل العذر ب�ن املصر��ن أو ب�ن �ور�ي�ن إذا اختاروا للتأليف 

 غ�� �ذا الغرض الذي تنعك
ً
س بھ أوضاع �مور. فان الرجل الذي بلغ أغراضا

ا��مس�ن وجاوز�ا يحق لھ أن يقصر مطالعتھ ع�� املفيد ا��قق الفائدة ليثابر ع�� 

تھ. فل�س �� وسعھ أن يقرأ ست ساعات أو سبع ساعات اواجبھ وع�� �نتفاع بمقروء

ت�ن أو كما �ان يفعل �� بواك�� الشباب. ول�س �� وسعھ إذا اقتصر ع�� ساع �ل يوم

عمن يجر�ون الكتابة أو �شرعون �� تجر���ا ليقرأ مائة مقال  ثالث أن ينفق�ا �� البحث

أو مائة كتاب ع��� أن يظفر بي��ا ����ء �ستحق التنو�ھ، و�ستغ�� عن التنو�ھ ال 

إنما يت�سر ال���يع لألديب  محالة إذا �ان لھ من القيمة وا��ودة ما يكفل لھ البقاء

و�و عمل ال��افة �دبية ح�ن يتو�� �شراف عل��ا. ف�و يقرأ ما  الشيخ �� عمل واحد

يرد إليھ من الشعر والن�� و�ع�� ب�نقيحھ وتقديمھ و�شره ولفت �نظار إليھ، و�ذا ما 

كنا نصنعھ �� ال��ف ال�� أشرفنا ع�� أبوا��ا �دبية، ولو �لفنا ا���د ا���د �� 

  القراءة والت��يح والتنقيح.
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الذي �شغلھ ا��ياة بمطال��ا و�شغلھ �دب بمطالبھ ب�ن قراءة وكتابة،  أما الرجل

ف�سديده مقصور ع�� من يتصلون بھ وع�� ما �و مستطيعھ. ول�س مما �ستطيع أن 

 يؤلفھ ج�بذ من ج�ابذة الفن وا��كمة و�ضمن نفعھ ومتعتھ ليقرأ خمس�ن 
ً
ي��ك كتابا

 ال يضمن
ً
���ء مرجو الن�يجة �عد تكرار التجر�ة نفع�ا ع��� أن �ع�� بي��ا ع��  كتابا

�ذا ضياع للوقت وضياع ل���د وضياع لألدب، وعبث �ستغ�� عنھ الكفاءة  مرات

ع�� أن  املرجوة وال نفع فيھ ملن خال من الكفاءة، و�منعھ مع �ذا �لھ أنھ غ�� مستطاع

ينم �مر خط�� جد ا��طر من إحدى نواحيھ ال�� يدل عل��ا، و�� ناحية الروح ال�� 

فإ��ا روح تدل  عل��ا شيوع �ذه �ما�ي والتعالت ب�ن طائفة ولو قليلة من الناشئ�ن

ع�� إعفاء النفس من �ل واجب، وإلقاء التبعة ع�� �ل �ا�ل، و�سيان �ل حق غ�� 

 بمقال  حق �نانية �غ�� عناء وال مقابل
ً
يبدأ النا��� بالكتابة اليوم و�ر�د أن �ش��ر غدا

وال نقول بكتاب واحد. فإن لم �ش��ر فل�س اللوم عليھ وع��  واحد أو قصيد واحد

طمعھ فيما ال ي�ون وال ينفع �دب والناس لو �ان. . . كال، بل اللوم ع�� املش�ور�ن 

الذين �ان ي�ب�� أن �ستأصلوا ش�ر��م وأن يكفوا عن الكتابة وأن يفرغوا ج�ود�م 

�ول والناشئ�ن، وإال �انوا وج�ود قرا��م لش�رتھ �و دون غ��ه من الشيوخ والك

  محتكر�ن لألدب الذي يحق لھ �و أن يحتكره وال يحق ذلك ألحد من العامل�ن!

و�ؤالء �دباء املش�ور�ن (الشيوخ) ما لزوم�م �� �ذه الدنيا؟ ما لزوم تجار��م املاضية 

 ب�ن �ذى 
ً
ودراسا��م الطو�لة وج�ود�م املض�ية وحيا��م ال�� �ع�شون ف��ا أبدا

  ن�ار والكنود؟و� 

  �ل ل�م لزوم �� نفع أنفس�م ونفع قرا��م ونفع �دب باالطالع ع�� املفيد املضمون؟

كال. ل�س ل�ذا �لھ لزوم. . .! وإنما �م الزمون ل���ء واحد و�و ش�رة من ير�د الش�رة 

  العاجلة ع�� شر�طة أن �ش��ر وحده وال �ش��ر واحد من أنداده �� السن والقدرة!!

  ء �دباء الشيوخ حق؟ �ل ل�م فضل يجب �ع��اف بھ ع�� أحد؟و�ل ل�ؤال

 أن يطمع �� 
ً
 شرقيا

ً
معاذ هللا. . . من أين إل�سان غضب هللا عليھ ف�شأ �� الدنيا أديبا

  حق أو �� اع��اف؟
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إنما عليھ أن يقرأه القارئ النا��� عشر سن�ن وعشر�ن سنة وال يقول لھ مرة واحدة 

ة والثناء؛ ولكنھ �و عليھ أن يقف ع�� باب �ل مطبعة أحس�ت واستحققت من الكرام

ليتلقف م��ا �ل كتاب ألفھ �ل شاب �� العشر�ن فال ينام ليلتھ قبل أن ينفخ �ل بوق 

ما يحلو للمؤلف من ثناء وتنو�ھ. فان لم يفعل فيا لالحت�ار، و�ا لألنانية، و�ا  ليقول 

  للغدر والكفران با��قوق!

ا��د �� شباب يتو�� قيادتھ الفكر�ة �عد جيل. ومن  �عس الشرق إن �انت �ذه روح

وتجر��� أنا �� �ذا  رحمة هللا بالشرق أال �سري �ذه الروح �� غ�� القليل من املتوا�ل�ن

فما ��أت قط إ��  امليدان قد �عرف�ا املتعقب لتار�خ الكتابة ا��ديثة �غ�� بحث طو�ل

ما اس�بحت قط �� كتاب من كت�� أديب مش�ور ألت�ئ إ�� ش�رتھ وأستفيد من ثنائھ، و 

ال�� أطبع�ا أن أذ�ع �لمات التقر�ظ ال�� يخص�� ��ا الك��اء وم��م زعيم مصر (سعد 

  زغلول)

�ذه تجر��� مع من تقدمو�ي وسبقو�ي إ�� ميدان الكتابة والش�رة. أما الذين ��قوا �ي 

 جد قليل�ن من ���� 
ً
ال حق �� ف -وإن ش�ت فقل تالميذي  -فإذا است�ن�ت أفرادا

  عند�م ول�م عندي جميع ا��قوق.

 فاعتقدوا 
ً
قرأو�ي عشر سن�ن فما ن�سوا ب�لمة تقدير واحدة، و�عرضوا للكتابة أياما

أن�� قصرت غاية التقص�� ألن�� لم أفرغ ��اري ولي�� للثناء عل��م والت�ش�� بدعو��م، 

  ووجب إذن أن أفعل ما ير�دون وإال. . .

  ب��!و�نا الع��ة كما يقول شكس

 وإال. . ألوشكت أن 
ً
وإال ماذا؟ إن�� رجل لو جاء�ي أحد فقال �� عش ألف سنة سعيدا

فإذا جاءت�� شرذمة من خشاش �رض  أجيبھ بالرفض �عد �ذا �ش��اط قبل إتمامھ

 و�فرضون ع�ّ� أن أنتحل ل�م �ل حق مصدوق أو مكذوب وإال 
ً
ال �عرفون �� حقا

ل�واء فماذا ي�تظرون م��؟ وملاذا �غضبون إذا حطمو�ي و�دمو�ي وذروا ترا�ي �� ا

 أن�� لم أ��دم أترك��م ��دمون��؟ 
ً
أل��م لم �ستطيعوا �دمي؟ أ�ان من �حت�ار أيضا

  كما أرادوا فعرفوا أ��م عاجزون وأ��م �ارلون؟
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إن حق ال���يع �� معاملة الناشئ�ن مقرون بحق �دب والتوق�� �� معاملة الشيوخ 

دب والتوق�� مقدم بحكم السبق �� الزمان، ألن الشيوخ والك�ول بل حق �  والك�ول 

كتبوا قبل الناشئ�ن، و�حكم ا��ق ألن �ديب النا��� �ستفيد ح�ن يقرأ سابقيھ ول�س 

الشيخ ع�� ثقة من الفائدة إذا يقرأ للناشئ�ن، و�حكم �ستطاعة ألن  �ديب الك�ل أو

 م
ً
ا �و مطالب بتقديره ول�س ألحد أن يفرض القارئ النا��� قد استطاع أن يقرأ فعال

ولك��م �نا  استطاعة الك�ل أو الشيخ أن يقرأ �ل ما يكتبھ الدارجون �� طر�ق الكتابة

  يطلبون ال���يع و�عفون أنفس�م من واجب التوق��. . . و��ددون!

  ومن قبل ذلك فما �و بأ�ل للتوق�� ومن طلب ذلك فما �و بأ�ل لل���يع

ا��قوق ثم ال يحتكرو��ا �ل�ا ألنفس�م فل�س عند�م من س�ب أما الذين �عرفون 

 ع�� �ش��ار أل��م �م 
ً
ال��ام املش�ور�ن أو غ�� املش�ور�ن باالحت�ار، وال يلومون أحدا

  .يت��لون �ش��ار
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  صداقات �دباء

   

لو ت�لم القدر ألسمعنا ال��ب من ظلم الناس، و�م يحسبون أ��م املظلومون أل��م 

  يطلبون وال يجابون، وال �سألون أنفس�م مرة ملاذا يحال بي��م و��ن ما يطلبون!

 و�م ير�دون غ��ه بل ير�دون نقيضھ، ور�ما 
ً
فر�ما طلبوا ما ال ي�ون، ور�ما طلبوا ش�ئا

طلبوا ال���ء وتوسلوا إليھ �غ�� وسيلتھ، ثم �عرفون خطأ�م فال يطلبونھ �عد ذلك 

  بوسيلتھ املث��

 ي�ون �� �ذه و�ستاذ توف
ً
يق ا��كيم أراد الصفاء ب�ن جميع �دباء؛ ف�ل أراد ش�ئا

؟ و�ل توسل إليھ بالوسيلة املث��؟
ً
  الدنيا؟ و�ل أراد حقا

  إن ثالث (الءات) مفخمات غ�� أصدق جواب ع�� �ذه �سئلة الثالث

و فالصفاء ب�ن جميع �دباء معناه الصفاء ب�ن جميع الناس، ول�س �ذا بم�سور وال �

فلماذا تصفو العالقات ب�ن جميع �دباء و�� ال تصفو ب�ن  بالزم لألدب وال لألدباء

جميع �دمي�ن؟ إن الصفاء قد يتحقق ب�ن طب�ب وم�ندس وال يتحقق ب�ن م�ندس�ن 

أو طب�ب�ن. وقد يتاح لر�ط من �دباء كما يتاح لر�ط من أبناء الصناعات ا��تلفة، 

ء �� وقت واحد، ولن يتاح ��ميع الناس من صناعات ش�� ولكنھ لن يتاح ��ميع �دبا

وال صناعات متفقة. ول�س تخصيص �دباء �نا باملطلب املف�وم إال إذا عممنا الطلبة 

لألدباء وغ�� �دباء، ورفعنا الكدر من جميع �حياء. و�ذا ما ل�س ب�ائن، وال نراه مما 

  ي�ون 

 يج
ً
  ابفاألستاذ توفيق ا��كيم �نا يطلب ش�ئا

؟ و�ل اج��د �� تحقيقھ فتوسل إليھ بوسيلتھ 
ً
ولكننا �عود ف�سأل: �ل طلبھ حقا

  املث��؟

 ب�ن رجل�ن 
ً
إن الذي يطلب الصفاء ال يبحث عن أسباب الكدر بملقاط ليخلق�ا خلقا

ع�� أحسن ما ي�ون من الصفاء؛ بل �و يمحو م��ا ما وجد إن �ان لھ أثر محسوس، 

  د ولم يحسھ أحد وال تو�مھ، وال وقع �� ظن من الظنون وال يوجد م��ا ما ل�س لھ وجو 
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  فماذا صنع �ستاذ توفيق ا��كيم؟

 حمل ملقاطھ ووضع مج�ره ع�� أنفھ وراح ين�ش ما ب�ن السطور وأطال الن�ش بي��ما

ليصيح �عد ذلك: وجد��ا! وجد��ا!. . . �نا س�ب من أسباب الكدر �امن ب�ن السطور 

م ولكنھ مستور �نالك ملن يبحث عنھ و�جري وراءه، و�و لعلھ ال يظ�ر ع�� وجھ الكال 

ل��ة �عاٍل �� الشكر، أو ل��ة يخيل إ�� من شاء التخيل أ��ا �شف عن التعا�� وال 

ثم يصيح برجل�ن يف�مان ما يقوالن وما يقال ل�ما: أرأيتما؟  ت��ئ الشكر من ا��فاء

 بكما أال تصفوا؟ أيليق بكما أن تصفوا و��ن
ً
 أل�س خليقا

ً
كما �ذا الذي أراه ما�عا

  للصفاء!

  ذلك ما صنعھ �ستاذ توفيق ا��كيم

ف�ل �� وصفھ مبالغة؟ و�ل صورناه �غ�� صورتھ القر�بة ال�� �عرض نفس�ا ل�ل من 

  ينظر إل��ا؟

أ�دى إ�� الدكتور طھ حس�ن قصتھ (دعاء الكروان) فجعلت �ذا ��داء موضوع 

ودعاء الكروان وذكر�ات الكروان، وقرأه مقال من أعماق النفس �� مع�� الكروان 

كث��ون من �دباء فحدثو�ي عنھ حديث ر��� وسرور، و�� مقدم��م الدكتور طھ 

  م�دي دعاء الكروان

  أما �ستاذ توفيق ا��كيم فماذا صنع؟

لم يرضھ ما أر��� الدكتور طھ وال ما أر��� �دباء وال ما أر��� ك��ة القراء، وراح 

  �نا صفاء. . . فكيف با� يليق �ذا الصفاء؟يتحدث و�كتب ليقول: 

لو �ان �ستاذ توفيق ا��كيم يطلب الصفاء و�توسل إليھ بوسيلتھ املث�� ل�انت لھ 

  ندحھ مما صنع ولو لم أكتب ذلك املقال عن دعاء الكروان.

دي �� رسالة أو �� 
ُ
�عم �ان �� وسعھ أن يقول ب�نھ و��ن نفسھ: لعل واجب الشكر قد أ

ى �� سانحة أدبية يأ�ي أوا��ا �� حي��ا، أو لع�� أعرف ا��قيقة إذا  مقابلة، أو سيؤدَّ

  عن�ت بالسؤال ع��ا عند أ�ل�ا.

  �ذا ما �ان �� وسع طالب الصفاء أن يصنعھ ولو لم أكتب مقا�� �� (دعاء الكروان)
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ولكن �ستاذ ا��كيم لم يصنعھ، ولم يزل يحمل ملقاطھ و�ضع مج�ره ع�� أنفھ، 

  لكدر من ���ء يبحث عنھ ب�ن السطور، وال يراه ع�� ظا�ر السطور ليخلق ا

  أ�ذا �و طلب الصفاء والس�� إليھ؟

  فماذا ي�ون الس�� إ�� خلق الكدر و�شفاق من دوام الصفاء؟

�انت املناقشة ب�ن �ستاذين ز�ي مبارك وتوفيق ا��كيم قائمة يوم لقيت �ستاذ 

 �� إحدى املكتبات وف��ا صديق
ً
نا �ستاذ ع�� أد�م. فجرى ذكر تلك املناقشة توفيقا

وصارحت ا��كيم فيما أراه فقلت لھ: إنك لم تبحث عن أسباب �نصاف �عض بحثك 

عن أسباب ا��فاء؛ ألن�� ال أعرف وال أذكر أن�� قصرت �� حق زميل إبان اشتغا�� 

 لألدب ودراسة املصنفات. ف�ل أديب أرسل إ��َّ 
ً
� ف��ا صفحة ِ

ّ
 ��  بال��افة وتو�

ً
كتابا

 إ�� زمالء �عرضون 
ً
�ذه �ثناء فقد نو�ت بھ وكت�ت عنھ، ولكن�� أنا أرسلت كتبا

للمصنفات �� ا��الت فلم يذكرو�ا ولم �ش��وا إ�� صدور�ا. فلماذا �س�ت �ذا 

وحاس�ت�� ع�� ما تقول إنھ شكر لم يبلغ ما تتخيلھ من الرقة والنعومة؟ ملاذا تحاسب 

ن ��مل؟ ما الذي �عفي أولئك الزمالء من عرفان حقي، من يكتب وال تحاسب م

  و�وجب ع�ّ� أنا أن أبلغ الغاية ال�� يتخيل�ا �ل متخيل من عرفان ا��قوق؟

وت�لم �ستاذ ا��كيم عن أولئك الزمالء فقلت لھ: إن�� ال أفرد�م باملالحظة وال 

 فكم كت�ت ع��؟ و 
ً
ما الذي �عفيك أست�نيك أنت م��ا. فقد كت�ت عنك مرت�ن أو ثالثا

  من �ذا الواجب الذي ال أذكرك بھ إال ملناقشة رأيك ال ألن�� أطلبھ أو أحتاج إليھ؟

ثم بي�ت لھ موقفي من تقر�ظات العظماء الذين ي�نون ع�� كت�� فأشكر ل�م ثناء�م 

وال أ�شره فيما أطبعھ من كت��، وإن �ان �� �شره فخر أع�� بھ كما �ع�� بھ سائر 

  املؤلف�ن

 من بي�ت ل
ً
ھ ذلك ل�ي ال يقع �� روعھ أن�� أطالبھ بواجب الكتابة أو أتقاضاه حقا

ا��قوق. فلو أردت ذلك لعمدت من قبل �� عشرات السن�ن املاضية إ�� �شر الكتابات 

ثم اف��قنا ولم أسمع من  ال�� وصلت إ�� يدي و�� مما �سمح ب�شره �� جميع البلدان

ذ�ب بد�ش�� من سعيھ إ�� الصفاء بذلك �ستاذ ا��كيم �� تلك املقابلة ما ي
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 �س�ون �ل 
ً
�سلوب، ومن محاس�تھ إياي ع�� الو�م ب�ن السطور و�و يرى أناسا

الس�و عن حق �دب وحق الزمالة، فيغ��� عن ا��قيقة املاثلة، و����� السطور وما 

د وفارق�� تلك الليلة وال أدري ما �� نفسھ، ولعلھ كما علمت �عد أيام ق ب�ن السطور 

 فيما قلت أو �� �عض ما قلت فعدل إليھ وكتب مقالھ املش�ور عن كتا�ي 
ً
تب�ن صوابا

(عبقر�ة دمحم) فقدمھ ب�لمات يقول ف��ا: (وقد سمحت لنف��� بالسبق إ�� أداء �ذه 

املتخلف دون غ��ي عن أداء الواجبات، ول�س �� من عذر  التحية، أل�ي فطنت إ�� أ�ي

أول �مر). و�و موقف بار أحمده لھ �ل ا��مد وأعتقد  إال انصرا�� عن باب النقد منذ

أنھ قد ُحسب لھ عند القراء كما حسب لھ عندي �� عداد ا��الئق املرضية والفضائل 

 يقول فيھ:
ً
  ا��لقية. ثم وجھ إ�ّ� �عد أيام أخرى خطابا

�ذه (إنك للمرة �و�� تخاطب�� ��ذه الل��ة ال�� كنت تخاطب ��ا الراف�� رحمھ هللا. أ�

السرعة تضع الناس �� صف أعدائك؟ لعلك لفرط ما قاس�ت من شر الناس، ولقلة 

ما وجدت من خ���م، أصبحت مثل (�ملت) �ستل سيفك لتضرب من خلف �ستار 

 وأنت ال تدري)
ً
  دون تب�ن الوجوه. فطعنت صديقا

وال أظن أن�� أشبھ (�ملت) �� كث�� من خصالھ وفعالھ؛ ولك�� إذا سئلت لم صنعت 

ص�يع (�ملت)؟ أفال يجوز �� أن أسأل: ولم الوقوف وراء �ستار، وأو�� من ذلك 

ا��روج إ�� و�� ال��ار؟ أل�س �نالك �عض اللوم ع�� من ينصت خلف الس�� ل�سمع 

  ما ال ُ�سمع، أو ليقول ما ال يقال؟!

ا أو و�عد، فما الع��ة من �ل أولئك �� تار�خ �دب ونقده وسلوك �دباء مش�ور�ن �انو 

  غ�� مش�ور�ن؟

) أن �ستاذ ا��كيم يقول �عد �شارة إ�� ثناء الدكتور طھ عليھ 
ً
الع��ة من أولئك (أوال

 سنوات: (. . . لم �سمع �� غ�� مصر أن الناقد إذا أث�� ع�� كتاب حسب أنھ تفضل 
ّ

منذ

 �و أن �ش��ي 
ً
 مقدسا

ً
ع�� مؤلفھ ورفع شأنھ من ا��ضيض، وأن ع�� املؤلف واجبا

  فوره سبحة كيال ي���� أن �سبح بحمد الناقد أناء الليل وأطراف ال��ار. . .)من 
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كذلك يقول �ستاذ ا��كيم اليوم. فليذكر مقالھ �دباء الناشئون الذين يؤمنون 

 ينكرونھ جا�دين �عد بضع 
ً
بكفاءة �شبھ كفاءتھ الفنية، ليذكروا أ��م يطلبون ش�ئا

���يع، و�ان أحرى ��م أال يطلبوه وأال سنوات: يطلبون ال���يع ثم ينكرون ال

ينكروه، فما سمعنا �� غ�� مصر أن �دباء املش�ور�ن مسئولون عن ش�رة �ل أديب 

  ي�شأ �عد�م وال �عرف ل�م حق�م، وإال �انوا �م امللوم�ن املقصر�ن

وع��ة أخرى أن �ستاذ ا��كيم يذكر التعا�� �� موقف ال�اتب و����� أنھ اختار ألدبھ 

 ن (ال��ج العا��) و�و عنوان �دب املصط�� ع�� وصفھ بالتعا�� ب�ن نقاد الغربعنوا

  وشعرائھ. فلي��ك برجھ العا�� إذن أو فلي��كنا نحن نتعا�� ونتواضع كما �شاء

وع��ة ثالثة أن �ستاذ يحن إ�� صداقات �� �دب املصري �الصداقات ال�� أثرت عن 

  كبار �دباء الغر�ي�ن

 
ً
لتأخذ�م السمعة البعيدة �� زما��ا أو البعيدة �� م�ا��ا فلي��قو��ا �عالم وأن أناسا

  ا��يال وعالم املثال و�س�ون عن الواقع الذي ال يقبل ا��ال

  وأعيذ �ستاذ أن ي�ون من �ؤالء

فتار�خ �داب �ور�ية ب�ن يديھ �ستطيع أن يرجع �� �ل ساعة إليھ، و�ستطيع أن 

� �دب العر�ي حديثھ وقديمھ صداقات تضارع تلك �علم �عد املراجعة أن �

  الصداقات مع حسبان الفارق �� الب�ئة والزمن واملناسبة

؟ �ل �ع�� صداقة ش�� و���ون إنجل��اف�ل �ع�� �ستاذ صداقة شعراء البح��ة �� 

�ناك؟ �ل �ع�� صداقة جي�� وشلر ب�ن شعراء �ملان؟ �ل �ع�� صداقة تولستوي 

  فس�ي ب�ن عظماء �دب العاملي�ن من الروسي�ن؟وتورجنيف ود�ست

إن �ان �ع�� �ؤالء وأمثال �ؤالء ف�و واجٌد �� �دب العر�ي ا��ديث صداقات من 

طراز تلك الصداقات، وواجٌد من �نا��م �� الغرب نظائر ملا �ش�وه من �نات الزمالء 

  املصر��ن والشرقي�ن

  أصدق حكمة عن الناس قال�ا إ�سان. والطبيعة ال�شر�ة واحدة �� �ل م�ان. . . تلك
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  مساجالت

   

  لقي�� �اتب معروف ي�شيع للبدع ا��ديثة ح�� تقدم في��ك�ا و��شيع لغ���ا فقال ��:

إنك أنكرت (الو��) الباطن �� التصو�ر، وأخذت ع�� غالة ا��دث�ن أ��م �عتمدونھ �� 

  لقلم نظائر ملا يرسمونھ بالر�شةصور�م، مع أنك ترجع إليھ �� شعرك وترسم با

  قلت: مثل ماذا؟

  قال: مثل قولك �� وصف قبة الفضاء إحدى الليا��:

  �أ��ا ال�او�ة املقلو�ة

  �أ��ا ا��مجمة املنخو�ة

  ��مس ف��ا الذكر ا��بو�ة

  و�ذا من صور الو�� الباطن ول�س من صور العيان

ملدرسة الغالية من املصور�ن، أو والذي قالھ ال�اتب املعروف يخالف الواقع وال يؤ�د ا

  مدرسة (السر�الزم) ع�� وجھ من الوجوه

فأنا، من ج�ة، لم أنكر الو�� الباطن وال موجب إلن�اري إياه، وإنما أنكرت أن ي�ون 

 للو�� الظا�ر وللمشا�دة ا��سية واملرئيات العيانية، 
ً
وجود الو�� الباطن ملغيا

 ل
ً
قواعد التصو�ر قديم�ا وحدي��ا، فال تبقى وأنكرت أن ي�ون الو�� الباطن ملغيا

للمصور مز�ة ع�� ا��ا�ل بفن التصو�ر، أل��ما ع�� حد سواء ��مالن التلو�ن 

واملشا��ة وأصول الرسم والتمثيل، وأب�ت أن أعتقد كما �عتقد الوا�مون أن (الو�� 

وس قبل الباطن) ���ء جديد �� �ذه الدنيا، و�و �و تلك امللكة الرا��ة �� قرارة النف

 ب�ن املصور�ن �قدم�ن و��ن 
ً
ظ�ور التصو�ر واملصور�ن، فلم يكن رسوخ�ا �ذا حائال

  رؤ�ة �شياء كما يمثل�ا العيان

إن الو�� الباطن ل�س من اخ��اعات �ارتمان وال فرو�د، وال من مصنوعات القرن 

وجد العشر�ن، ولكنھ ملكة إ�سانية وجدت �� مصوري روما و�ولندة وإسبانيا كما ت

�� املصور�ن ا��دث�ن؛ فلماذا نل�� العيون اليوم وال نرى �شياء إال بالتنجيم 
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والتخم�ن؟ ومن الذي قال إن حامل الر�شة �و املتخصص �� تنجيمات الو�� الباطن 

  دون املعلم وامل�ندس والطب�ب وال�اتب والشاعر وسائر املثقف�ن وغ�� املثقف�ن؟

 يدحضھ الشعر الذي ذكره ال�اتب املعروف وأراد أن �ذا كالمي عن (الو�� الباطن) ال

  �سلك�� بھ �� عدد أولئك املنجم�ن

ع�� أن الشعر الذي ذكره ال�اتب املعروف �عطي العيان حقھ و�عتمد ع�� ا��س وال 

  ي���� املشا�لة وال املشا��ة من جان��ا الظا�ر وال من جان��ا الباطن أقل �سيان

ء و�� ا��مجمة املنخو�ة؛ و�مس الذكر يق��ن فالتجو�ف م��وظ �� قبة الفضا

بالرأس و�ق��ن بالسماء �� ليال��ا املر�و�ة، وإذا �سر�لت السماء �سر�ال الر�بة، 

فالشعور الذي توحيھ إ�� النفس أقرب ���ء إ�� شعور ��سان أمام الرؤى ال�� أحاط 

  ��ا عالم الفناء و�بدية

توافرتان �نا �ل التوافر، ول�س �� (السر�الزم) فاملشا��ة ا��سية واملشا��ة املعنو�ة م

  أثر للمشا��ات وال للتوافق �� الرسم والتصو�ر.

ع�� أننا نذ�ب مع ال�اتب املعروف إ�� أق��� مداه ونفرض أن وصفي الفضاء �� 

إحدى الليا�� املر�و�ة با��مجمة املنخو�ة و�� باطن ل�س فيھ من الو�� الظا�ر كث�� 

  وال قليل

رجعت إ�� (الو�� الباطن) �� ب�ت أو ب�ت�ن أو عشرة أبيات من عشرة آالف  نفرض أن��

ب�ت. فأين �ذا من إلغاء ا��س والعيان �ل �لغاء وتطليق العيون و�سماع إ�� آخر 

الزمان؟ إن �سلل الو�� الباطن مرة �� �ل ألف مرة ل�و احتمال جائز موافق لطبيعة 

 يجوز وال يوافق طبيعة من الطبا�ع، ف�و أن السوانح الباطنية. أما الو�م الذي ال

 وأن تصبح الدنيا �ل�ا موعية باطنية ال �ستخدم ف��ا ع�ن وال 
ً
 باطنا

ً
نصبح �لنا وعيا

أذن كما �ستخدم�ما خلق هللا �� املسكن واملل�س والطعام والشراب والدرس والتخيل 

  والتفك��

مستقر �� م�انھ كما خلقھ  �ذا الذي ننكره و�نكره �ل ذي عين�ن و�ل ذي و�� باطن

هللا. أما املصورون الذين يقذفون باأللوان والرسوم إ�� عرض الطر�ق ليحدثونا باسم 
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(الو�� الباطن) فأول ما ي�ب�� أن �سمعوه منا أنكم يا �ؤالء لستم بأ��اب 

�ختصاص �� �ذه �سرار. فإذا فشلتم �� حمل الر�شة وخلط �لوان فقد فشلتم �� 

املع��ف ��ا وادعيتم ألنفسكم وظيفة ال �ع��ف لكم ��ا إ�سان، وال حاجة وظيفتكم 

 أ��اب (و�� باطن) مثلكم وز�ادة. . . فما حاج��م إليكم وإ�� 
ً
بالناس إل��ا أل��م جميعا

  غ��كم من أدعياء �ذه الك�انة املعروضة عل��م �� ثوب التصو�ر؟

��ت إل��ا �لمة ألديب يكتب 
ُ
�� (الثقافة) بتوقيع (دمحم مندور) قال ومن املساجالت ال�� ن

  ف��ا ع�� �� صدد الكالم ع�� أ�ي العالء ورسالة الغفران:

أن فكرة أ�ي العالء �� �ذه الرحلة إ�� العالم  -فيما �علم  -(. . . والعقاد يبدأ فيؤكد 

�خر لم �سبقھ إل��ا أحد غ�� لوسيان �� محاوراتھ �� �وملب وال�او�ة. و�ذا قول 

ب يدخل �� سلسلة تأكيدات �ستاذ العقاد ال�� ال حصر ل�ا �� �ل ما كتب، ��ي

 ما تد�شنا ��راء��ا؛ ففكرة الرحلة إ�� العالم �خر قديمة قدم ��سانية، 
ً
وال�� كث��ا

  عرف�ا اليونان قبل لوسيان، وعرف�ا العرب قبل أ�ي العالء)

  ال يا شيخ!

  والنار قديمتان قبل أ�ي العالء!العالم �خر قديم قبل لوسيان، وا��نة 

سبحان هللا! كنا نظن غ�� �ذا. . . كنا نظن أن ا��نة والنار خلقتا �عد املعري بثالث 

أر�ع سنوات! وأن لوسيان ظ�ر ع�� �رض فظ�ر معھ ا���يم السف�� الذي تحدث بھ 

  اليونان

جع إذن عن أما وصاحبنا املد�وش من جرأتنا يؤكد لنا أن �مر ع�� غ�� ذلك فل�� 

توكيداتنا ا��ر�ئة، ولنعلن التو�ة ب�ن يديھ لنقول لھ: ��يح. ��يح وهللا. . . ا��نة 

 قبل لوسيان. . . 
ً
والنار �انتا معروفت�ن قبل أ�ي العالء، والعالم السف�� �ان معروفا

ولندن. . . لندن �عم ألجل خاطرك �انت موجودة قبل رحالت املسافر�ن إل��ا، وكذلك 

�س، وكذلك وهللا القا�رة، وكذلك وهللا ال�ند والص�ن و�الد تركب �فيال، أو وهللا بار 

  بالد تم��� ع�� �رض وال تركب ح�� النعال
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أفادك هللا يا موالنا الذي ي���ع ع�� الكر��� العر�ض لينكر ع�� املساك�ن من أمثالنا 

  توكيدا��م ا��ر�ئة و�علم�م كيف ت�ون التوكيدات من آخر طراز

  كيدات؟وأي تو 

 من خلق هللا أجمع�ن، 
ً
توكيداتھ ال�� ال جرأة ف��ا �� أننا نحن املساك�ن، أو أن أحدا

يج�ل أن أبا العالء قد ت�لم عن ���ء معروف ح�ن ت�لم عن ا��نة والنار، وأن لوسيان 

فنحن �عد �س�ئذان �� قليل  لم يكن أول من سمع بالعالم السف�� ب�ن قدماء اليونان

� يد�ش ل�ا صاحبنا نج��ئ مرة أخرى فنقول لھ إننا لم نج�ل معرفة من ا��رأة ال�

 من  الناس با��نة والنار و�بوط املالئكة وصعود الشياط�ن قبل أ�ي
ً
العالء، وأن أحدا

 بْج�لھ. ف�ذا تحصيل حاصل 
ً
القارئ�ن لم يج�ل �ذا، وال ���ن بأحد أن يرمي أحدا

ج��ئ ع�� توكيده. . . ولكننا إذا مفروغ منھ، ول�س أد�� إ�� الد�شة من مجازف ي

 ل�ا، ف�ذا 
ً
ت�لمنا عن �ثار �دبية ال�� تتخذ من الرحلة ب�ن ا��نة والنار موضوعا

كالم آخر يجمل بھ أن يص�� إليھ؛ وإذا جمعنا ب�ن املعري ولوسيان �� �ذا الصدد 

فتاوى فذلك مبحث ي�� النظر فيھ و�ستفادة منھ؛ أما أن ي���ع م���ع ع�� كر��� ال

ليحدث قراءه بوجود السماء و�رض واملالئكة والشياط�ن قبل الكتابة ع��م والرحلة 

إل��م، أو بوجود لندن و�رل�ن قبل كتب السياحة والرحال�ن، فال �ستغرب أن يج��ئ 

 إ�� الوراء!
ً
  �عض القراء، و�ا لھ من اج��اء، ف��حزح لھ كرسيھ قليال

 إ�� الوراء إذا �ان ممن �علمون أن بل ال نظن أن القارئ يكتفي بزحزحة 
ً
الكر��� قليال

(العقاد) قد سبق إ�� كتابة �ذا، فقال قبل عشر�ن سنة عن رحلة أ�ي العالء: (أي 

؟ وأي خ�� من أخبار 
ً
 موصوفا

ً
���ء من �ذه �شياء لم يكن من قبل ذلك معروفا

؟ �ل أولئك �ا
ً
 للناس مألوفا

ً
ن عند�م من ا��نة املذ�ورة لم يكن �� عصره مع�ودا

  حقائق �خبار ووقا�ع العيان . .)

ثم قال: (ف�� رحلة قديمة كما قلنا ولكنھ أعاد�ا علينا �أنھ قد خطا خطوا��ا بقدميھ 

  وروى لنا أحادي��ا �أنما �و الذي ابتدع�ا أول مرة. . .)
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ومن يدري؟ فقد ي�ون من اج��اء العقاد أنھ اختلس �ذه ا��قيقة قبل عشر�ن سنة، 

  تظر �ذن قبل اج��ائھ ع�� �ختالس و�دعاء!ولم ي�

وال شك أن (املندور�ن) �� �ذا البلد كث��ون مع اختالف �� �سماء والعناو�ن. . . 

فم��م ذلك الذي �س�� �� إحدى ا��الت باسم (مصطفى) ل�س�� ما �� مقالھ من سوء 

 ألننا عرضنا ل
ً
تعدد زوجات الن�� �� النية و�و يت�لم عن الن�� العر�ي، و�تم�� غيظا

كتابنا (عبقر�ة دمحم) فرددنا أسبابھ إ�� مص��ة الدعوة �سالمية ولم نتخذ منھ ذر�عة 

لتلو�ث السمعة كما فعل املتعصبون من امل�شر�ن واملس�شرق�ن. ول�س �ذا بالعلم وال 

م �� باملنطق �� رأي أذناب �ش��اكية الرعناء. . . إنما العلم واملنطق أن تلوث �ل عظي

تار�خ ب�� ��سان، ألن مقاصد �ش��اكية الرعناء ال �ستقيم أل��ا��ا و�� الدنيا 

عظمة شر�فة �ستحق التبجيل والوالء. وكفى بحقارة مذ�ب ال �ستقيم إال بتلو�ث �ل 

  عظيم!

قال ذلك (املصطفى) املزعوم إننا دافعنا عن دمحم فقلنا: (إنك ال تصف السيد املسيح 

 بأنھ مفرط ا���سية بأنھ قاصر ا���
ً
سية ألنھ لم ي��وج قط؛ فال ي�ب�� أن تصف دمحما

  ألنھ تزوج ب�سع �ساء)

 ع�� كالمنا: (ولكن ما رأي العقاد لو قال الناقد: 
ً
ثم قال ذلك املصطفى املزعوم معقبا

  إ�ي أرى املسيح قاصر ا���سية وما أنفي عنھ �ذه الصفة)

�ان من أساط�ن امل�شر�ن. فإن أْعدتھ  ورأي العقاد أن الناقد لن يقول ذلك ألنھ

�ش��اكية الرعناء �سوء أد��ا فجوابھ إذن أن نرده إ�� تار�خ الن�� كما فعلنا ف��يھ بما 

يفقأ عينھ أن الرجل الش�وان يجمع ب�ن �سع زوجات من �ب�ار ا��سان و�و قادر 

تأيمات الال�ى لم ع�� ذلك �ل القدرة وال يختار زوجاتھ كما صنع الن�� من املسنات امل

�ش��رن با��مال، ثم ت�ون البكر الوحيدة م��ن ب�ت أ�ي بكر الصديق ال�� يرجع 

  ال��وج ��ا إ�� أسباب املص��ة �سالمية قبل �ل اعتبار

ف�ل (تن�سط) �ش��اكية ��ذا ا��واب أو يمأل�ا سم البغضاء وصديده ألن �� العالم 

 �غ�� تلو�ث!
ً
 باقيا

ً
  ��سا�ي رجال
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ال ذلك املصطفى املزعوم: إن العقاد (يقيم ا���ة ع�� نبوة دمحم باضطراب �حوال وق

قبل أن  -وقت �شوئھ �� بالد العرب. . . ترى أين ي�ون إقناع العقاد لو ان��ى مسلم 

وقال: إن �حوال ا��اضرة أشد قساوة مما م��� ��  - يتصدى من ال يدين باإلسالم 

 ي�شر ا���� والعدل. ع�ود ��سانية جميع�ا. . . و 
ً
إذن فا��ال املعاصرة �ستلزم ن�يا

(. . .
ً
  فأين �ذا الن�� ممن عرف�م العالم حاليا

 �� الكتاب 
ً
وال��يب أن �سأل�� �ذا املصطفى املزعوم عن رأ�ي وقد بي�تھ صر�حا

نفسھ ح�ن قلت: إن العالم حائر �� طلب العقيدة أو (طلب املسوغ للوجود. ألن 

يكفي ��سان إال أن ي�ون ع�� طبقتھ مع ا��يوان. فاإليمان الوجود وحده ال 

  للمستقبل، وع��� أن ي�ون املستقبل لإليمان. . .)

قلت ذلك �� ختام الكتاب وجعلتھ خالصة الرأي فيھ وموضع الع��ة منھ، وال أزال 

 إن خالص العالم مر�ون باإليمان. وإن حياة الناس �غ�� عقيدة 
ً
أقول كما قلت دائما

ولكن �يمان الذي يحتاج إليھ العالم ملن ي�ون إيمان املعدات  ة �� حياة حشراتن�يل

و�معاء، ألن ��سانية لن تحتاج إ�� رسل وحكماء ليعلمو�ا عبادة الطعام والشراب، 

وإن أحقر حصان معلق �� مركبة نقل ليعلم من �ذه الفلسفة ما �علمھ �ارل ماركس 

  ولن�ن وإخوان �ذه لعصبة أجمع�ن

إنما يحتاج العالم إ�� إيمان يليق بأبناء آدم، وال يحتاج إ�� إيمان يزعم أنھ يخلصھ من 

ضرورات املعدة �عبادة �ذه املعدة �� الصباح واملساء، و�� ساعة العمل وساعة 

الر�اضة، وفيما يدير عليھ تجارب العلم ومطالب الفن وأشواق النفس وعقائد 

  الضم��.

 ك�ذه العقي
ٌ
دة إن ق��� ��ا النحس ع�� أمة من �مم. ف�� عقيدة لن قّبحت عقيدة

تخلص الناس من ضرورات املعدة وخسا�س�ا بل تفرض عل��م عباد��ا و���ل عل��م 

ا��ضوع لر�بة ا��وع إ�� آخر الزمان. وقّبح من رسل أولئك الرسل الذين ال جديد 

وأ�ى هللا أن  عند�م �علمونھ الناس وراء ما علمتھ ا��شرات قبل مالي�ن السن�ن.
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(تن�سط) �ش��اكية الرعناء إن �ان تحق�� عظماء ��سانية وتحق�� ��سانية �ل�ا 

 ملن �س��ون شرور�م بأمثال �ذه الدعوات.
ً
 لزاما

ً
  فرضا
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  ا��ب الضا�ع

   

ع�� أدب املذكرات ا��اصة الذي شاع ب�ن  -إن صدقت�� الذاكرة  - ت�لم سان بيف 

ع عشر والقرن الثامن عشر �� طائفة املثقف�ن واملثقفات من أ�ل فر�سا القرن السا�

فعلل شيوع �ذا �دب بحب الظ�ور أو حب التحدث عن النفس والع�وف عل��ا. وقال 

ما فحواه: إننا نحن الفر�سي�ن نحب أن يتحدث عنا الناس وأن نتحدث عن أنفسنا 

لونا إ�� أنفسنا فكت�نا ع��ا �� فكت�نا. فأن عز علينا ذلك �� ا��افل و�ندية خ

 �شغلنا �أننا أبطال املسرح ونظارتھ �� 
ً
مذكراتنا ا��اصة وجعلنا من س��تنا موضوعا

�عليل أدب املذكرات  -إن صدقت�� الذاكرة مرة أخرى  -وقت واحد. و�ذا �و عنده 

  الذي شاع قبيل عصره ب�ن الفر�سي�ن والفر�سيات

 الس�
ّ

فإن املذكرات  ب ال��يح �ل التوفية فيما نراهوصاحب �ذا التعليل لم يوف

ا��اصة لم �شع ب�ن الفر�سي�ن وحد�م �� تلك الف��ة، ولك��ا شاعت كذلك ب�ن 

�نجل�� و�دأت عند�م ع�� �ر�� قبل ابتدا��ا عند الفر�سي�ن. فأثرت ع��م اليوميات 

��ا أفان�ن ال من أوائل القرن السادس عشر إ�� أيام الثورة الفر�سية، و�انت ل�م ف

و�غلب �� اعتقادنا أن كتابة  تنحصر �� نوع واحد من أنواع املالحظة والتدو�ن

 من عادة �ع��اف ال�� دان 
ً
املذكرات ا��اصة عادة سرت إ�� أبناء فر�سا وإنجل��ا معا

 �� �لتا �مت�ن. ف�ان إفضاء ال�اتب بأسراره إ�� 
ً
��ا التا�عون للك�سية ال�اثوليكية زمنا

 من �ع��اف ب�ن يدي ال�ا�ن با��طايا والذنوب وخفايا النيات، د
ً
ف��ه املكنون ضر�ا

 ملن تحولوا عن 
ً
وأصبحت كتابة املذكرات �� باب �ع��اف الوحيد الذي ظل مفتوحا

ور�ما أضيفت إ�� �ذا  الكن�سة ال�اثوليكية وعدلوا عن �ع��اف ب�ن أيدي الك�ان

ج البوح وامل�اشفة الذي يطبع عليھ �عض الناس، الس�ب أسباٌب أخرى نفسية كمزا

وأسباب أخرى سياسية واجتماعية �اضطرام الف�ن واختالف العادات، وصعو�ة 

املفاتحة باألسرار ب�ن أناس متدابر�ن مس��يب�ن فيما يضمر �ل م��م من العقائد 

  وامليول 
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ذا �مر والدكتور طھ حس�ن قد جمع ب�ن حسن �ل�ام وحسن التعليل ح�ن عرض ل�

الصفحات �و�� من روايتھ ا��ديدة (ا��ب الضا�ع) فقص لنا قصة الفتاة ال��  ��

انتقلت من �ع��اف للقس�س إ�� �ع��اف للدف�� وقال لنا بلسا��ا: (إ�ي ألفكر �� �ذا 

فأذكر مواقف وقف��ا �� ع�د الطفولة وال أزال أقف�ا إ�� �ن وقد كدت أبلغ العشر�ن 

  � مواقفي من القس�س. . .)من العمر. و�

 وألق��ا إ�� القس�س مت�لفة غالية �� 
ً
إ�� أن تقول: (. . . فأخ��ع ا��طايا اخ��اعا

 آخر. ح�� انت�� بھ �مر ذات يوم إ�� 
ً
 و�رفض حينا

ً
الت�لف. فيقبل القس�س م�� حينا

� إ�� أن �لف�� أن أع��ف لھ ب�ل ما أثقلت بھ نف��� من �ذه ��اذيب و�باطيل ونب�

أن الكذب عليھ كذٌب ع�� هللا، وإ�� أن �ذه ا��طيئة الساذجة �� ظا�ر �مر قد 

�ستحيل إ�� خطيئة م�لكة أل��ا �عود�ي الكذب، و�غر��� بالت�لف، وتدفع�� إ�� 

النفاق، وت���� بي�� و��ن �ثام صالت قد ت�ت�� �ي إ�� الشر. فأقلعت منذ ذلك اليوم 

ثام للقس�س، ولك�� أالحظ �ن أ�ي قد جلست إ�� �ذا عن انتحال ا��طايا وت�لف �

الدف�� ألنتحل �حاديث وأت�لف �سرار وما �� نف��� من حديث وما لضم��ي من سر. 

(. .  

ف�ا �نا طفلة أحبت �ع��اف أل��ا أحبت أن ت�شبھ بالفتيات الناميات ولو �� انتحال 

��ن �ع��اف ال�اذب فرجعت إ�� ا��طايا واختالف الذنوب، ثم حال القس�س بي��ا و 

قس�س صامت ال يمنع�ا أن �ع��ف بما �شاء ولو لم تكن فيھ مدعاة اع��اف، و�و 

 من متعة البوح ومتعة الكتمان
ً
  الدف�� الذي تطو�ھ عن �نتظار وتجد عنده مز�جا

 قد مثل لنا ع�� صورتھ ا��لية 
ً
�ذا مزاج �ع��اف واتخاذ الدفاتر ا��اصة معا

  �� أطوار �ذه الفتاة ال�� يحدثنا ع��ا مؤلف (ا��ب الضا�ع) الصادقة

ولعلنا نلمس �� �ذه ا��قيقة طا�ع الصدق الف�� والصدق الواق�� الذي ا�سمت بھ 

  الرواية �� سرد حواد��ا ورصف �سا��ا ورجال�ا

تأخذ �� قراءة �ذه الرواية و�ع�� م��ا صفحة �عد صفحة فال يزال يرتفع �� خلدك 

  ؤال: م�� كنت �نا قبل �ن!شعور بالس
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 عرفھ وال يذكر أين رآه أول مرة، أو 
ً
أو ال تزال �شعر كشعور الرجل الذي رأى وج�ا

 وال يذكر م�� 
ً
 تخيلھ ووصف لھ وظن أنھ نزل بھ يوما

ً
كشعور الرجل الذي رأى م�انا

ثم �عرض مقروءاتك من �عيد وقر�ب في��اءى لك من بي��ا اسم (فرتر)  �ان ذلك اليوم

 من عرفھ �عض ح�ن
ً
  الذي ال ي�ساه طو�ال

  أي �عم �و (فرتر) �عينھ. . . �و فرتر ال مراء

  أفمع�� ذلك أن رواية ا��ب الضا�ع �شابھ رواية فرتر �� وقا�ع�ا؟

أفمعناه أ��ا �شا���ا �� سياق�ا أو أسلوب كتاب��ا أو طر�قة �� فن القصص أو مواقف 

  �بطال املوصوف�ن ف��ا؟

ھ من �ذا القبيل ب�ن الروايت�ن، و�ل ما بي��ما من ال�شابھ أ��ما تتحدثان كال. ال �شاب

لنا عن حب يا�س انت�� بامرأت�ن صديقت�ن إ�� املوت. و�ذا �� ا��قيقة موضوع عام 

إنما ال�شابھ �� جو  �ش��ك فيھ روايات ال تح���، ثم ال تذكرك واحدة م��ا باألخرى 

ول�س �ذا �ل ما  و يتقدم �� قراءة الروايت�نالطيبة والوداعة الذي �غمر القارئ و�

  �نالك وكفى!

بل �� طيبة ال �شبھ �ل طيبة �� لبا��ا، أل��ا طيبة جادة �عرف كيف �س�سلم وكيف 

 تجمح وكيف تنطوي ع�� نفس�ا وكيف تقبل ا��ياة �شرائط�ا �� ال �شرائط ا��ياة

�ا من الزوجة وحد�ا و�� كذلك طيبة ال تحس�ا من مصدر واحد �� الرواية، فال تحس

وال من الزوج وحده وال من الصديقة ال�� خانت فقتلت نفس�ا وال من �سرة ال�� 

بل �� طيبة ا��و �لھ، وإن برزت فيھ  فرق�ا املوت أو جمع��ا الشيخوخة و����

  ا��يانة كما ت��ز الشياط�ن �� حظ��ة املالئكة العلو��ن

لب�ئة و�شمل من ف��ا، فإذا �م �ل�م طيبون و�� طيبة العالقات و�واصر ال�� تخلق ا

فتاة ت��وج بخطي��ا الذي اختاره ل�ا أ�ل�ا وقد فجع��م  ير�دون ذلك أو ال ير�دون 

 يؤكد �ذا ا��ب 
ً
ا��رب �� أعز �بناء. ثم تحب �ذا الزوج وتخلص لھ وترزق منھ ص�يا

 فجعت �� قر���ا فيلقا�ا الزوج
ٌ
ان با��فاوة واملودة بي��ما، ثم �ساق إ�� �سرة صديقة

، و�ان ي�ب�� أن 
ً
واملؤاساة، ثم ت�شأ ب�ن الصديقة والزوج عالقة لم يحسبا ل�ا حسابا
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يحسبا ل�ا �عض ا��ساب، ف��رب الصديقة من خطر ا��يانة إ�� م�ان �عيد، و�عا�� 

فتعود، ولك��ا ال تطيق مقام  املقاومة ما استطاعت ح�� ���ز ع��ا وعن الص��

لزوج�ن فتحتال �� وعاشق�ا ع�� اللقاء �� مزار مع�ود. و�ك�� ع�� ضم�� ا��يانة ب�ن ا

 لھ من مصارحة نفسھ بخيانة 
ً
الرجل إثم ا��يانة ف�سوغھ بالفلسفة ال�� يرا�ا خ��ا

زوجة تخلص لھ وال تفكر �� غ�� �خالص ولو ع�� س�يل القصاص. أما الفلسفة ال�� 

ستطاعة القلب أن يوفق ب�ن حب اث�ت�ن �� أ�تدي إل��ا، ف�� القول بتعدد الزوجات وا

كث�� من �وقات، أو كما قال الدف�� الذي تكتبھ الزوجة لنفس�ا و�علم منھ وقا�ع 

القصة مرو�ة بلسا��ا حيث تقول: (. . . كما �سمر �� بي�نا كما �عودنا أن نفعل مع 

ختلفة كما جماعة من �صدقاء الذين �عرفي��م، وكنا نتجاذب ا��وار �� موضوعات م

�عودنا أن نفعل، فان��ينا إ�� ا��ب وان��ينا إ�� الوفاء، وأفضنا �� ذلك ح�� عرض 

مكسيم لعادة تقر�ا �عض ا��ماعات املتحضرة: عادة �عدد الزوجات، وإذا مكسيم 

، وأنا أسمع ذلك ضاحكة منھ 
ُ
 عنيفا

ً
 و�ذود ع��ا ذيادا

ً
 حارا

ً
يدافع عن �ذه العادة دفاعا

نكرة للغلو فيھ، ثم د�شة ل�ذه ا��ماسة ال�� يظ�ر�ا مكسيم، ثم أول �مر، ثم م

منت��ة ملا �ان يرد بھ فيليب من ألفاظ ال تخلو من تلميح و�عر�ض، ثم نتفرق وقد وقر 

�� نف��� من �ذا ا��وار ���ء لم يخل من تنغيص ملا �ان بي�� و��ن مكسيم من صفو. 

(. .  

  يفعل الرجال �� معظم �حوال. �رب الرجل من ألم الضم�� إ�� الفلسفة كما

أما املرأة، فقد �ر�ت من ألم القلب إ�� مالذ آخر لعلھ أ�ون عل��ا من فلسفة الرجال، 

  و�و املوت!

�علم ذلك من �سطر �ر�عة ال�� �� �ل ما نبأنا ��ا املؤلف بلسانھ �عد ختام الدف�� 

(وأصبح الناس ذات  ع�� نحو من �قتضاب �أنما �و اقتضاب القطع بالسك�ن. . .

يوم وقد قرءوا �� ��ف �قليم ��� سيدت�ن أ�دت �ل واحدة م��ما نفس�ا إ�� 

 يلمون ��ذا النبأ و�قول �عض�م 
ً
املوت، وجعل الناس �� املدينة إذا لقي �عض�م �عضا

! �أنما �انت ع�� ميعاد!)
ً
  لبعض: يا ��با
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�ا ف�نا صدمة طاغية تودي �نا مظ�ر الطيبة القو�ة �ل�ا أو مظ�ر القوة الطيبة �ل

 بما �و مساك تلك ا��ياة و�و 
ً
بحيات�ن و�وشك أن تودي بثالثة، أو �� قد أودت فعال

  �طمئنان وسكينة الضم��

تمت �ذه ا��اتمة القاصمة دون أن تنفرج الشفاه ب�لمة واحدة تبع�� آالم الصدور �� 

نت طيبة ��يفة ولو �ا من �عن��م �مر ومن ال �عن��م من الفضولي�ن آذان

ولو �انت قوة تخلو  الس�نفدت نفس�ا �� ال��اجة وال��ثرة والقال والقيل �� غ�� طائل

ولك��ا الطيبة  من الطيبة ملا خلت من �جرام والفضيحة والتنغيص الذي ال يطاق

ال�� قلنا إ��ا �عرف كيف �س�سلم وكيف تجمح، و�عرف كيف تحب وكيف تموت. 

 �عرف كيف يحب وكيف يموت إال من �و أحق الناس ومن ��ائب الدنيا أنھ ال

  با��ياة

والسؤال الذي يخيل إ�� أن�� سامعھ من �ل لسان �� �ذا املوقف �و: أ�� العالم اليوم 

  مثل �ذا ا��ب! وإن �ان �� العالم أ�� أور�ا؟ وإن �ان �� أور�ا أ�� الديار الفر�سية؟

يات واملصنفات، ال الرواية و�نا الكشف الذي �ستحق أن تكتب من أجلھ الروا

فحب ال��وات ما استغرق قط نفوس ب�� ��سان �� �ذا  الواحدة وال املصنف الواحد

وفر�سا ل�ست ببدع �� ذلك ب�ن أمم العالم ا��ديث.  الزمان وال �� غ�� �ذه ال��وات

فل�ست فر�سا �ل�ا بار�س وال بار�س �ل�ا بأحياء الس�ر وا��ون، بل �ناك فر�سا 

كتب ع��ا العارفون واخت���ا الناقدون املل�مون الذين ال يكذبون، و�سطوا  أخرى 

للناس من أوصاف�ا ما يأذن بحب ك�ذا ا��ب، وجٍدّ ك�ذا ا��د، وطيبة ك�ذه الطيبة، 

وكرامة ك�ذه الكرامة، وإن ك��ت من فوق�ا الفقاقيع ال�� ت��ب القاع، وتخدع فيھ 

  �بصار و�سماع

أن القلب ��سا�ي حيث �ان يفقد قابلية الع�ش إذا �و فقد وضمان �ذه ا��قيقة 

قابلية ا��ب الذي �عز عليھ أن يضيع، والذي يؤثر أن يضيع ا��ياة وال يضيعھ و�و 

إذا ف�� من قلب ��سان �� أرجاء الدنيا �ذا املع�ن املقدس ف��  باق �عده ب�ن �حياء

 ا��يال قبل أن �ستحمق�ا العقول الدنيا الفانية أو �� �سطورة ال�� �ستحمق�ا 
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و�ذا �و الكشف الذي من أجلھ وحده �ستحق رواية (ا��ب الضا�ع) أن تقرأ 

  وتحفظ، وف��ا غ�� ذلك ما �ستحق من أجلھ القراءة وا��فظ والتأمل الطو�ل

وقد اشتمل غالف الرواية ع�� توا�ع أخرى من القصص الصغار ال�� ت�ت�� الواحدة 

تختلف �� نمط التأليف و�� سرد ا��ادث وصور �بطال، م��ا �� بضع صفحات، 

تتفق �� مز�ة واحدة تحمد للمؤلف الكب��، و�� مز�ة ا��د �� تصو�ر العاطفة  ولك��ا

ال�� �انت ع�� ألسنة الناس وع�� نفوس�م �� مجالس أ�ل الفضول. فل�س ا��ب 

ة عازل�ن، الذي تحكيھ �ذه القصص الصغار نزوة جسد، وال مشغلة فراغ وال لعب

ولكنھ كما يجمل باإل�سان �أس تص�� أن يمأل�ا املوت كما تص�� أن تمأل�ا ا��ياة، 

و�غ��ف من مع�ن �امن فيما وراء الطبيعة كما �غ��ف من مع�ن �سطع عليھ نور 

  الشمس وتخفق عليھ �سمات الفضاء.
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  سفارة (الرسالة)

   

أن أكتب إ�� الرسالة �� موعد كتاب�� إل��ا.  -وابتغاء القرار �عد السفر  - أ��ل�� السفر 

وقد فات�� أن أكتب إل��ا، ولم يفت�� أن أذكر�ا؛ فل�س بيدي ذلك و�ل من لقيت 

  مذكري ��ا، ح�� �� وعثاء الطر�ق.

برح القطار القا�رة، فلم يمض غ�� قليل ح�� أثار علينا من العث�� ما يمأل ا��ياشيم 

مرة أخرى �� حيا�ي أوازن ب�ن منفذ مفتوح وغبار  و�وشك أن يمأل الصدور؛ ووجدت��

ثائر، و��ن منافذ مغلقة وجو رائق. وال صعو�ة �� املوازنة إذا �ان ا��و الذي يثور فيھ 

  الغبار جو تفك�� وشعور وارتياء، فالغبار الثائر �نا أرحم وأد�ى إ�� �ختيار.

الغبار جو خياشيم وصدور؛  وال صعو�ة �� املوازنة كذلك إذا �ان ا��و الذي يثور فيھ

فا��و الرائق �نا �و �رحم و�د�ى إ�� �ختيار، وإن ضاقت الصدور با��ر وا��رج؛ 

  فضيق الصدور �� الواقع أ�ون من ضيق الصدور �� ا��از.

أغلقت النافذة واس��سلت �� �سق من �ذا التفك�� أدرى كيف بدأ وال أدري كيف 

 أنت��، ألن�� ختمتھ �� عالم � 
ً
حالم، ونمت وال��ة من حو�� وقد �ان النوم عصيا

  ومن حو�� السكينة والقرار.

ثم م��� القطار ال أسألھ أين م��� وال �سأل�� أين مض�ت؛ ح�� أشرقت الشمس ع�� 

  معالم �قليم القنا�ي الذي ي�� أن أعيد فيھ ما قالھ أبن الرومي:

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا تمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�� رأيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

   
  تميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ أغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب 

     
 أنتظر التث�يت 

ً
ألن�� قض�ت فيھ أوائل ع�دي با��دمة ا���ومية، ولب�ت فيھ زمنا

  فيحول بي�� و��نھ عيب واحد يا لھ من عيب! و�و أن�� دون الثامنة عشرة �س�ت�ن.

وأطلت أنظر الثامنة عشرة ال�� انتظر��ا �نالك ف��ة من ت�نك الس�ت�ن، وأطلت النظر 

: ال تؤاخذ�ي �� م�ا�ي. وحسب�� �عض 
ً
الرفقاء �� القطار: �ل من خدمة؟ ثم أسرع قائال
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أن أتطفل عليك بالسؤال فإن�� لست بمتطفل �� ا��قيقة! ألن�� أعرفك منذ ع�د 

؟ إن�� ل�سر�ي يا سيدي أن أؤدي لك �عض ا��دمة ال�� أستطيع�ا، 
ً
�عيد: ألست فالنا

  ف�� َديٌن لك علينا أجمع�ن.

 أعرفك. ألست من برقة؟قلت: يخيل إ�� أن�� أنا أ
ً
  يضا

قلت ذلك ألن�� علمت أن �� القطار نخبة من سراة برقة وأدبا��ا، وعرفت بلده من 

ل��تھ ال�� �س�ر تمي���ا ب�ن ل��ات مغر�ية عديدة لطول ما تحدثت إ�� أبنا��ا �� 

  ال��راء.

  فقال: �عم!

  و�دأ ا��ديث �� �دب

وكتا��ا، فإذا صاح�� ملم بأدب مصر �� وعطف �عد �ن��ات إ�� الرسالة وموضوعا��ا 

 يندر ب�ن شبان من املصر��ن. و��ق بھ أ��اب من قومھ يك��ونھ 
ً
�ذا العصر إملاما

، فإذا �م ملمون �شئون مصر العامة أحسن إملام يتاح 
ً
 و�ش��ونھ كياسة وأدبا

ً
سنا

 لغر�ب ع��ا، وإن �ان ا�تمام�م بالقادة والرؤساء أوفر من ا�تمام�م بالكتاب

  والشعراء.

وإذا �� برقة وطرابلس أحزاب ألدباء مصر وأحزاب لقاد��ا السياسي�ن، ومساجالت 

  وف�ا�ات ال �سمع بمثل�ا �� مصر، و�� أحق ���ء أن �ستمع إليھ.

ولم أشأ أن ي�ون ا��ديث �لھ عن مصر وأدبا��ا، فسألتھ عن برقة وأدبا��ا، وما ف��ا 

  د احتالل�ا.من شعائر ا��ركة �دبية، وال سيما �ع

 ين�� بالشاعر�ة املطبوعة، و�جري �� صيغة عر�ية 
ً
 حسنا

ً
فراع�� أن أسمع شعرا

  سا�غة، وما سمعت بأسماء قائليھ قبل ذاك وإ��م ألو�� بالذكر من كث��ين.

أ�شد�ي قصائد ش�� لشاعر�م رفيق امل�دوي، فاس��دتھ وقلت لھ: إنكم لع�� حق أن 

نا) �لما ذكرتموه، فرب قصيدة من �ذه القصائد تفخروا بھ وأن تذكروه باسم (شاعر 

ال�� سمع��ا �� أنفع �� التعر�ف بكم و�صغاء إ�� قض�تكم من دعاية الساسة الذين 

  يج�لون الدعوة وال يوج�و��ا إ�� أحسن �سماع وأصدق القلوب.
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ومما أ�شدنيھ لھ قصيدة ع�� وزن جديد يقرب من الوزن الذي اختاره الز�اوي 

  لقصيدتھ:

  و�ال يا و�ال! ... ما أقوى السيال

ي�� ... سلي�� لي��!
َّ
  لي�� سل

  فقال �� وصف الشاعر:

  �النحلة �� الروضة �عبث بالنوار

م أو طار   إن رفرف �الواقف أو حوَّ

  ال يقنع بالورد وال ز�ر ال�سر�ن

  فيميل من السرو إ�� ��ر املرسل�ن

َمأ املسك�ن!
َ
  �الظامئ يتل�ف واظ

طِف �ز�ارلم يرو صدى الغلة 
ُ
  من ن

  ما الح لھ ز�ر إال وتمناه!

  كم صادف ما يحذر من خادع مرآه

 و�عود ف��واه)
ً
ره حينا

َ
  (يحذ

 للشاعر من واه محتار!
ً
  قل وا�ا

  �النحلة �� الروضة �عبث بالنوار

 لھ ف��ا مداعبة وش�اية، وقد نفي من وطنھ وكتب إ�� �عض أخواتھ:
ً
  وأ�شد�ي أبياتا

  ح��امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم وتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم ا

   
  أ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدي مو�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي

     
  إ�� أن يقول:

  وهللا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا باختيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري أن أفارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

   
  لـــــــــــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــــــــــــم ينغصـــــــــــــــــــــــــــــــھ حكـــــــــــــــــــــــــــــــم الظـــــــــــــــــــــــــــــــالم العـــــــــــــــــــــــــــــــا�ي

     
  فارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن آبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي ع�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض
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  ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تجرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وو�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

     
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثرت�� عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ترصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�ي

   
  تح�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي فتحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ا خطيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي

     
  ر�مومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جن�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى إن�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار منكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذودي فتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا�ي!

     
، وقلت 

ً
، وقد عرف��ا حقا

ً
وظل ي�شد�ي للم�دوي وزمالئھ وأس��يده، ألعرف لي�يا حقا

 ،
ً
أل��ا�ي: إن لي�يا حية وف��ا من �ع�� ع��ا �ذا التعب��. فاستوصوا �شعرائكم خ��ا

ر بأسوان وع�� القطا فأ��م ألدل عليكم وع�� قض�تكم من جميع ما عرفناه عنكم

، فإن كنت قد أطلت النظر عند (قنا) ألرى الثامنة عشرة وما دو��ا، فقد أطلت 
ً
عاجال

النظر إ�� أر�اض (أسوان) ألرى السادسة وا��امسة وما دو��ما. . . فرأيت ح�� 

  استوفيت.

  وتب�ت الباخرة ع�� النيل ب�ن الشالل وحلفا ليلت�ن.

 �� �ل فن من فنونھ، فما  ففي ت�نك الليلت�ن �ان السمر إ�� �ز�ع من
ً
الليل عر�يا

 ��م العرب قاطبة قد تركناه �� سمرنا فلم �عرج عليھ ولم نطل الوقوف 
ً
أحسب أن أمرا

  عنده.

ولم يرعنا مما ينغصنا إال صوت طفل صغ�� من اللي�ي�ن يت�لم �يطالية، أل��م 

  فات وآفاق.فرضو�ا ع�� الصغار وأ�عدوا ما بي��م و��ن التمكن من العر�ية بمسا

فعدنا إ�� حياة اللغة العر�ية، وإ�� م�مة أدباء العرب و��افة العرب، وال سيما 

  ال��افة �دبية.

ثم وصلنا إ�� ما قبل حلفا وانتظرنا �� الباخرة إنجاز مراسم الدخول وا��يطة 

ال��ية. فإ�ي ألنظر من باب املقصورة إ�� النيل إذ أقبل نفر من الفتيان الذين يلوح 

��م أ��م طلبة وموظفون. فسألو�ي: أأنت فالن؟ قلت: �عم. كيف عرفتم؟ فاب�سموا عل

  وقالوا: ال تؤاخذنا إن قلنا من صور ا��الت، وال سيما الف�ا�ية!
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قلت: يا أ��ا�ي إن �ذا ال يرضي�� أو ال (يملق��) كما يقول �ور�يون. . . أو ترون 

 بي�� و��ن تلك الصور إ�� �ذا ا
ً
��د؟ قال قائل من الواقف�ن حولنا الشبھ قر�با

ل��ضي�� أو يملق�� ع�� حسب ذلك التعب��: بل �� مبالغة الرسام�ن �� �عض معارف 

  وج�ك املم��ة لك قد دل��م عليك.

وما �و إال أن فرغنا من شأن الباخرة وانتقلنا لقضاء الليل �� مركبة القطار ح�� �ان 

عد ذلك حديث الرسالة وآخر أول حديث طرقھ �ؤالء الفتيان ومن ����م �

املساجالت �دبية ف��ا. و�دأ �� �� ا��رطوم كذلك أن �ذه املساجالت �عقد حول�ا 

حلقات مختلفات من امل�شيع�ن ل�ذا الفر�ق أو لذاك، و�دا �� منذ أول الطر�ق أن 

أدباء لي�يا و�قطار العر�ية والسودان يأخذون علينا أ��م �عرفوننا وال �عرف�م، 

بعون أخبارنا وال نت�بع أخبار�م، وأن �ديب م��م �ستطيع أن يحدثنا عن جميع و�ت�

كتابنا وشعرائنا وال �ستطيع أحد منا أن يحد��م عن كتا��م وشعرا��م، وإن �انوا 

  جدراء با��ديث.

و�ذا �لھ ��يح ولكن الس�ب الذي يردونھ إليھ غ�� ��يح؛ فاملصر�ون ال يفو��م ما 

ا و�قطار العر�ية والسودان ألن ا�تمام�م بالعرب أقل من يفو��م من أدب لي�ي

ا�تمام العرب بمصر، كال وأقول�ا عن يق�ن، وإنما يفو��م ما فا��م ألن ��ف مصر 

  تصل إ�� �ل م�ان �� بالد العر�ية، وال يصل إ�� مصر من ��ف تلك البالد إال القليل.

د فكر �� تخصيص أعداد ل�ل و�خطر �� �� �ذا الصدد أن صديقنا �ستاذ الز�ات ق

 وثقافة ومرافق أخرى؛ فإذا م��� 
ً
أمة من أمم الضاد يحيط ف��ا �شئون تلك �مة أدبا

تلك الفكرة فقد أتم سفارة الرسالة فأصبحت ل�ا السفارة املزدوجة ب�ن  �� تحقيق

مصر وجارا��ا وأخوا��ا، ف�سفر للمصر��ن عند�م، و�سفر ل�م عند املصر��ن، و�عمل 

حدة العرب ما ال ير�� أن �عملھ السياسة، أل��ا تفرق وال تؤلف، وتلتوي وال �� و 

  �ستقيم.
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�ذا �عض حديث تلك (السفارة) �� رحلة عاجلة ب�ن القا�رة وا��رطوم. ولو ش�ت 

لطال وطال، ألنھ حديث موصول يتجدد �ل أسبوع، بل �ل يوم اجتمع فيھ ندى من 

  ة �يام.القراء و�دباء، و�م يجتمعون �نا عام

؛ فقد سئلت �نا رأ�ي 
ً
لك�� أختمھ �ن بما ال يخرج عنھ من مساجالت الرسالة أيضا

  �� مناقشات �عض�م �� حول رسالة الغفران وصداقات �دباء.

فأما رسالة الغفران والشبھ �� محاورا��ا ب�ن ما كتبھ أبو العالء وكتبھ لوسيان فلست 

ودة إليھ ما كتبھ �ديب ا��بالوي ح�ن سأل أنوي أن أعود إليھ وقد أغنا�ي عن الع

 غ�� لوسيان تقدم املعري بذلك ا��وار. أما رحالت ا��نة 
ً
املع��ض أن يذكر أحدا

  والنار فنحن قبل عشر�ن سنة قد ذكرنا وأكدنا إ��ا ل�ست بال���ء ا��ديد.

م وأما صداقات �دباء فاملناقشات ف��ا أ��ب وأطرب! نحن نأخذ ع�� �ستاذ ا��كي

أن يضرب لنا املثل بصداقات �دباء �� أور�ا أل��ا ال تخلو من العالت، فيجي�نا من 

 ملا قلناه، و�و أن صداقات �دباء �ور�ي�ن 
ً
�ع��ض فال ي�ون اع��اضھ إال تكر�را

  ل�ست ع�� املثال الذي تصوره �ستاذ ا��كيم!

�ا ونذكر ب��ون وشي�� وأ��ب من �ذا وأطرب أن �ش�� إ�� صداقات �دباء �� إنجل�

 قد أصبحا 
ً
في�ون �ع��اض أ��ما لم يتقابال �� إنجل��ا بل تقابال �� إيطاليا. . . ف�ما إذا

  من أدباء �مة �يطالية وخرجا من عداد �دباء �� �مة �نجل��ية!

من مثل �ذا ا��ال ال نرد عليھ، وال ننوي �عد اليوم أن نرد عليھ. وحس�نا أننا لم نلق 

  قارئ �نا إال وقد رد ع�� ذلك �ع��اض باإلعراض.

  ا��رطوم
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  أبو سمبل

   

أمس�نا �� جو مفعم بالزجر والعيافة، مغلف باألحا�� و�سرار؛ يت�لم املت�لم فإذا �و 

عائف أو زاجر من حيث ير�د وال ير�د، وإذا �و معرض عما ب�ن يديھ وتحت عي�يھ 

ت��ل العلم �غده امل��وب، و�الذي يجري �� ساعتھ تلك لينظر إ�� عالم الغيب و�س

  ع�� مدى �لوف من �ميال

وحق للناظر تلك الليلة أن �عرض عما ب�ن يديھ وتحت عي�يھ! فماذا �ان �� ا��ق ب�ن 

  يديھ وتحت عي�يھ؟

  منظر واحد يتكرر ثم يتكرر ثم يتكرر �� غ�� تبديل!

ال. . . ثم نيل ي�تظم�ا و�جري �� �ضاب ورمال، ثم �ضاب ورمال، ثم �ضاب ورم

 من التبديل أو التنو�ع
ً
فإذا طالت نظرة  خالل�ا، ل��يد ال�شابھ بي��ا وال يز�د�ا ش�ئا

 ح�� 
ً
 واحدا

ً
مة ال�� حدجت بالنظر ش�ئا الع�ن إ�� تلك امل�شا��ات ف�� �الع�ن املنوَّ

 شف ل�ا من �سرارغاب ع��ا وغابت عنھ، فاس�سلمت ملا يو�� إل��ا من �نباء، وما يك

�نالك علمنا م�شأ الزجر والعيافة من قديم. فال يزجر الزاجر وال �عيف العائف إال 

وكنا �� مثل تلك ا��اجة  و�ھ نقص من حظ العيان، وحاجة إ�� العلم بالف�م والسماع

 وال  ليلة الزجر والعيافة
ً
ف��كنا معركة العلم�ن ناشبة �� بداي��ا ونحن ال �سمع كث��ا

 ع��ا، وانق��� الليل وطرف من ال��ار وال خ�� وال رواية، وال إشاعة كتلك قلي
ً
ال

وما معركة العلم�ن ��  �شاعات ال�� يخ��ع�ا املرجفون ول�ا صبغة من ا���� والرواية

  تلك الليلة و�� �ل ليلة تأ�ي �عد�ا إ�� أقا��� التار�خ؟

 سما�ا القدر ولم �سم�ا ا���شان وال ��ف � 
ٌ
نباء أو مطلقو �سماء ع�� �� معركة

�� معركة علم�ن اثن�ن تت��ص ف��ما جميع �عالم ال�� تظل املتقاتل�ن  معارك القتال

  علم ا��ر�ة وعلم الطغيان! اليوم �� �ل ميدان

وأي العلم�ن ارتفع �� تلك املعركة ففيھ مص��  علم الدفاع وعلم الفتوح والغارات

وتلك تلك املعركة ال��  اء زمان وان��اء زمانعامل�ن وخافق�ن ومشرق�ن، وفيھ ابتد
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 من ��ار. ثم بلغنا الشالل، فعلمنا أننا سنق��� �� 
ً
انقطعنا عن أخبار�ا ليلة وطرفا

 وأر�ع�ن ساعة، ال نحن بالعالم متصلون، وال العالم بنا متصل، ح�� 
ً
الباخرة نيفا

  �ستأنف الصلة بھ عند تخوم السودان

  ر!نيف وأر�عون ساعة �غ�� أخبا

و�� الباخرة مع ذلك طائفة من رجال ال��افة ورجال �عمال �عودوا عشر�ن سنة 

ع�� �قل أال تنق��� عل��م أر�عون دقيقة �غ�� خ�� جديد، عن أمور بالغ ما بلغ شأ��ا 

فمن لم يتعلم الزجر  ف�� من سفساف ا��ديث إ�� جانب ا��ديث عن العلم�ن

ا العلم ��ما والعيافة �� تلك الليا�� امل��بات فم ا �و متعلم، وقد �علمنا�ما فأحسنَّ

  من درس واحد لم �سبقھ دروس. . 

  أقبل الليل فألقت الباخرة مراس��ا عند الشاطئ إ�� الصباح.

وخرجنا من املقاص�� نت�سم ال�واء جادين ونت�سم �خبار متفك��ن، وذ�ب �ل منا 

: ما أحدث أنباء املساء؟ فيجيبھ: أ
ً
ي مساء؟ ا��معة أو ا��م�س �سأل صاحبھ مازحا

  أو �ر�عاء ف�ل أخبار �ذه �يام سواء

ا لكذلك إذ انحدر أمامنا مركب سر�ع موقر باألبقار السمان. . .
ّ
  وإن

  فصاح صائح: �شارة خ��!

وصاح ثان: �عم، وأي خ��! ف�� أبقار ال تذ�ب إ�� مصر لتمو�ن �ستاذ روميل 

  �� القا�رة قبل ثالثة أيام. وأ��ابھ بطبيعة ا��ال!. . . وال تصل إ

وانطلقت الف�ا�ة وا��د أي منطلق �� ذيول �ذه ال��ماوات؛ فمن قائل: إ��ا ت�لمت 

 و�انت �� املنام، 
ً
وسكت الناس؛ ومن قائل: إن بقرات يوسف عليھ السالم �انت سبعا

و�ذه سبعون وفوق السبع�ن ترا�ا �� اليقظة رأى الع�ن. أحسن ال�شارة وما أصدق 

  ب��!التع

 ���ر من 
ً
 لوذعيا

ً
و�ان صاحب القدح املع�� �� تلك العيافات والتعب��ات طب�با

فقلنا: وقد تمت امل��زة بحمد هللا، واصط�� الطب وال��ر ��ظة �� �ذه  ا��رافات

  الليلة بفضل ا���ل باألنباء. . . ول���ل فضلھ الذي ال ينكر �� �عض �حاي�ن
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�ل مركب منحدر �ع�� عن ��� كث��، �غ�� سؤال  ثم توالت �نباء من �ذا الطراز:

  وجواب، و�غ�� اع�ساف �� التأو�ل والتعب��

وأسفرت ليلة الزجر والعيافة عن صباح مشرق �أو�� ما ي�ون صباح و�شرق شمس 

  ونظرنا. . . فماذا رأينا؟ �� سماء

ور ��يبة من ��ائب التوفيقات: فقد رأينا ع�� الشاطئ قبالتنا �ي�ل الصباح املش�

ب�ن ال�يا�ل املصر�ة، ورأيناه �� ال��ظة ال�� ُب�� ل�ا، وأعدت محار�بھ للقا��ا و�متالء 

�ذه محار�ب أ�ي سمبل،  �ذه مطالع �اتور  �شعاع�ا وضيا��ا: و�� ��ظة الشروق

و�ذه تماثيل�ا �ر�عة الفخام ال �سأم النظر إ�� الدنيا �� مجلس�ا، وال �سأم الدنيا من 

 لر�تھ و  النظر إل��ا
ً
�ذا �و الوادي الذي قدسوه قبل ثالثة آالف سنة، وجعلوه حرما

ف�� إذن ظالل ال�ي�ل الساحر ال�� شملتنا �� جو الزجر  �اتور، وألر�اب كث��ين

و�� إذن بقية من ك�انات سبقت جميع  والعيافة منذ أملمنا بواد��ا ونحن ال ندري 

و�ان تمام التوفيق  لوادي بنص�بالك�انات، وأخذ م��ا الوادي أو �� قد أخذت من ا

أن نب�ت الليل �� جوار�ا ثم ال نطلع عل��ا إال مع طلوع الصباح، وقد فضت لھ مغالق�ا 

  وع��نا صامت�ن وكشفت لھ محار���ا، وعانقتھ �ن��ة عابرة �� ��ة من النور 

ا وأنص�نا وأطلنا �نصات، ألننا نختلس السمع من وراء ثالثة آالف عام. وماذا يمنعن

�انوا  أن ننصت ف�سمع؟. . . ثالثة آالف عام ال تنأى بنا عن السمع �� ذلك الس�وت

 يقولون �� تلك ال��ظة من وراء ا��دران ال��ام، ومن وراء جدران أ��م م��ا

  وأفخم، و�� جدران الد�ور:

(أت�ت أ��ا البصر ال�ادئ وتمزقت الظلمات ورجعت �شباح إ�� ظلما��ا، وا���ت 

  شائر، واف��ت الثغور!�رض بال�

ا لك خاشعون 
ّ
  (تحيات يا رائد السماء، إن

(وإن ا��ياة لتب�سم بك يا كر�م. وإن املاء لي�نفس بك يا وا�ب �نفاس، وإن الز�رة 

لبك تز�ر، وإن الوردة لبك �عطر، وإ��ا لتحيات إليك يا رائد السماء، وإنا لك 

  ��اشعون!
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� ملكك أول ��ار، وخلقت نفس (صورت نفسك فما لك مصور، وكذلك صورت �

  الصباح، ونفس ��سان، و�ل ما نماه عالم ��سان

(��بت سرك �� النور �عظم فال �س�شفھ بصر مبصر، وإنا لنحييك يا رائد السماء، 

  وإنا لك �� سرك ��اشعون!

 �� كرامتك، ونحنو لك 
ً
(يأ��ا الوليد القديم ل�ل ��ار جديد، �ستقبلك ف��قص فرحا

  )خاشع�ن!

�انوا ي�شدونھ ب�ل لسان، و�رسلونھ إ��  �انوا ي�شدون �ذا ال�شيد من وراء ا��دران

�ل سمع، فال يض���م أن يخذل�م لسان واحد �� تلك ال��ظة، و�و اللسان الذي ال 

إيھ أي��ا التماثيل ال��ام! فيم تتحدث�ن ��  يقول �عد املوت، وال يخ��ق ��اب القبور 

  الف السن�ن؟تلك ا��لسة وقد طالت بك آ

كم قلت؟ وكم لم تقو��؟! وكم رأيت و�أنك ما رأيت؟ وكم غمرتك الرمال وأنت ال 

تحفل�ن، وغمرتك �نوار وأنت ال تحفل�ن، وغمرتك �نظار املستطلعات وأنت ال 

  تحفل�ن. . . فيم احتفالك! وفيم ص��ك وانتظارك؟ وإالم تجلس�ن؟ إالم إالم تجلس�ن؟!

  تار�خية ل�س ل�ا قرار، أل��ا �ل�ا قرار! قلت أل��ا�ي: �ذه جلسة

قال قائل م��م: طو�ى ل�ا قرار�ا! وطو�ى ل�ا �ذه ا��لسة ال�� اطمأنت إل��ا: ال حروب 

  وال أ��ان، وال أ�واء وال أضغان، وال اك��اث لإل�سان وال لعالم ��سان

ا قلت: ع�� رسلك يا صاح. . . لو استطاعت أن تب�سم لكالمك المتألت أفوا��

  باالب�سام، ثم ج��لت بال��ك ح�� ارتجت ل�ا ال�ضاب و��ام.

 أ�ذه التماثيل ال��ام بمعزل عن ا��روب و���ان، وعن ��واء و�ضغان، وعن

  �ك��اث لإل�سان وعالم ��سان؟

�� حديث حرب، و�� حديث حب، و�� حديث ��ن، و�� حديث إ�سان يت�لم من 

  وراء الزمن إ�� إ�سان

احدة وراء�ا تر�ك رمس�س �� مركبة ا��رب يقلب الصفوف ع�� الصفوف، وخطوة و 

وخطوة أخرى  و�رسل ا��توف وراء ا��توف، و�فخر بالنجاة و�و مارق من ب�ن ألوف
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وخطوة أخرى  وراء�ا تر�ك الفاتنة (نفرتاري) و�� �الغصن الر�ان ��واه و�وى عاشقيھ

لرؤساء، وتزدلف إ�� السطوة وال��اء، وراء�ا تر�ك املطامع و��واء؛ تلعب بالك�ان وا

كال. يا صاح! �� ا��رب �� �ذا امل�ان وا��رب �� �ل م�ان، و��  وتنطق بال��ر واملراء

��واء �ن و��واء �� �ل آن، و�� ال��ور الصالب �سكت س�و��ا ف�سمع م��ا 

��ر،  �� حرب ين�ئنا ��ا ��ب الفرسان، ونجوى ا��سان، وسعاية �قران و�عوان

  وحرب ين�ئنا ��ا بقر، وحرب ين�ئنا ��ا �ل قائل وأ��م، وال �عوزه ترجمان
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رَري. . .
َ

  ك

   

رَري؟
َ

  وما ك

��� من الشرق أو من الغرب، و�شار إليھ بضم�� املذكر أو ضم�� املؤنث، وقديم �و 

��� أم حديث؟ كث�� من الناس ال �علمون! و�ان ي�ب�� أن �علموا ولو �عض العلم، ألنھ 

  متصل بما نحن فيھ، و�ما العالم �لھ فيھ، ولو �عض �تصال

رَري متصل بتار�خ مصر والسودان �� العصر ا��ديث.
َ

  اسم ك

ومما ال شك فيھ أنھ ع�� اتصال با��رب العاملية ا��اضرة �� جملة أسبا��ا البعيدة 

ة، ول��رب ال�� توارت �ن وراء أسبا��ا القر�بة. فإن �انت ل��رب العاملية ا��اضر 

رَري ال ينفصل من أسبا��ا �و�� أقل 
َ

العاملية ال�� قبل�ا أسباٌب ل�ا سنوات، فاسم ك

  انفصال؛ ألن عالقتھ باألطوار �ور�ية أواخر القرن املا��� �أوثق عالقة ت�ون.

رَري �ان لھ شأن �� تحول املآرب �ستعمار�ة عند كث�� من الدول ال�� أثارت ا��رب 
َ

ك

  اضية، وعادت فأثارت ا��رب العاملية ا��اضرةالعاملية امل

  �ان لھ شأن �� سياسة (ب�ن القا�رة ورأس الرجاء)، أو (ب�ن القا�رة وال�اب)

و�ان لھ شأن �� اندفاع �ملان إ�� القارة �فر�قية، و�� موقف فر�سا من مراكش 

طئ البحر وأفر�قية الشمالية، و�� ظ�ور إيطاليا ع�� شواطئ البحر �بيض �عد شوا

رَري  �حمر، ثم فيما تال ذلك �� تجدد �حالم بالدولة الرومانية
َ

وم�� اتصل شأن ك

��ذا، فقد اتصل بجميع ما يخوض فيھ العالم اليوم، و�ان لھ من قبل ذلك اتصال 

  بمصر والسودان.

كرري �و الوادي الذي ا��زمت عنده جيوش ا��ليفة عبد هللا، ودخل وادي النيل من 

� تار�خ جديد، ولك أن تقول: بل �و العالم �لھ قد دخل من جرائھ �� طور جرائھ �

  جديد.

  وقفُت ع�� ساحة (كرري) �� مثل الوقت الذي جرت فيھ وقعتھ الفاصلة
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�انت ز�ار�ي للوادي �� أوائل أغسطس، و�انت الوقعة �� أوائل س�تم��، قبل أر�ع 

وم الوقعة �غ�� كب�� اختالف: �و فاملنظر الذي رأيتھ �و منظر الوادي ي وأر�ع�ن سنة

و�� ال��ب ال�� ت�شر وتنذر: ت�شر باملطر وتنذر بالصواعق، و�انت  ال��ار الضا��،

وما يبا�� ��ا أحد ص�يحة يومھ املش�ود، أل��م �انوا يرجون ما �و أر�� من املطر، 

 �عرفون ما �ستقبل�م من 
ً
و�ر�بون ما �و أر�ب من الصواعق، و�ستقبلون مشرقا

ر�ھ إذا انتصروا، وما �ستقبل�م منھ إذا ا��زموا: مجد أو موت، والفاصل بي��م و��ن مغ

  وكم تصنع بضع ساعات �� توار�خ �مم؟ واحد م��ا بضع ساعات

  �ناك التالل املتج�مات للشمس، أعال�ا ال �علو فوق مائة م�� �� الفضاء

  ك غضبة بر�ان قديم!و�ناك ا���ارة وا��صباء، أحدث أخبار�ا ال�� تتحدث ��ا إلي

و�ناك �خدود الذي �انوا يتوارون فيھ من املستطلع�ن فيوار��م و�خفي آثار�م، ألن 

  مطية ال�واء لم تكن �� ذلك الع�د مما يكشف ذلك ا��الء، وال أي خالء

و�ناك الس�ون ثم الس�ون ثم الس�ون. س�ون اليوم، وس�ون أمس، وس�ون عام 

  ك اليوم �� ذلك العامم���، وس�ون أعوام، ما عدا ذل

  ولو أنك سألت (كرري) ماذا صنعت يا كرري؟ أو ماذا ُصنع فيك؟ فيم تراه يجيب؟

  أك�� الظن أنھ �ستعيدك السؤال مرات! ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ ال أدري!

 (يا كرري). . . أفال تذكر؟ ألم يبق �� ذكراك غ�� �ذا الس�ون؟ ثم  -
ً
ال بل صنعت كث��ا

  �ذا الس�ون؟�ذا الس�ون، ثم 

غضبة بر�ان قديم لم �غضب منذ آالف السن�ن؟ أ�سأل�� عن �ذا وتلك آثاره تن�ئك  -

  �غ�� سؤال؟

 إ�� ذاكرة من يذكر، وال أثر لھ فيك �غ�� عن  -
ً
ال. بل غضبة بر�ان أقرب من ذاك جدا

  سؤال! أال �عرفھ؟ أال �عرف تلك ا��مم؟ أال �عرف تلك الن��ان؟

ح �سألون ع��ا أنفسكم وتصلون م��ا بحممكم ون��انكم، تلك براكينكم يا صا -

 وتحتفظون بآثار�ا وآثاركم، و�سمو��ا �سماء، وإن �� إال �واء �ع�� �ي ك�ذا ال�واء

  . وكرري ال يقول غ�� �ذا لسائلھ، إذا قال
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لكن (كرري) جماد مسك�ن ال �علم إال ما �علمھ ا��ماد املسك�ن، ولم يدخل قط �� 

ملسك�ن أن براكينھ صرخة �� فضاء ما لم يتصل ��ذا ا��لوق الض�يل علم ا��ماد ا

الذي �و نحن �دمي�ن! وأين غضبة ذلك ال���ان الذي تن�ئنا بھ ��ارة كرري من 

�يام؟ وأين �و من معقبات ذلك اليوم الذي تقدم قبل أر�عة وأر�ع�ن  براك�ن �ذه

 �� خالء أم درمان؟
ً
  عاما

كيف �غضب. ذلك بر�ان حليم جد حليم. ذلك بر�ان  ذلك بر�ان غضب ولم �عرف

�عرف نار �رض و�عرف نار الصاعقة وال �عرف النار ال�� يجمع�ا ��سان �� أوعية 

  صغار، �ل وعاء م��ا �أنھ جبل من نار!

أو �و قد عرف�ا فمرت بھ كما يمر �ل ��� با��ماد، و�اإل�سان الذي فيھ قرابة من 

� أو�� بالنظر من فتح�ا �� سطعة �ذا الضياء، فلن ترى وغمضة الع�ن �نا � ا��ماد

 وراء 
ً
إن فتحت عينك �� الوادي إال يومك الذي أنت فيھ، وقد �غمض�ا ف��ى أعواما

و�أ�ي رأيت الوادي يموج بالعمائم البيض والطراب�ش ا��مر والقبعات الصفر  أعوام

و�أ�ي  لطراب�ش والقبعاتوالوجوه ال�� ف��ا من اختالف �لوان �ل ما �� العمائم وا

رأيت النصر يدور ب�ن املعسكر�ن، فال يدنو ح�� ي�تعد وال ي�تعد ح�� يدنو، وال يزال 

  ب�ن إقبال وأدبار، و��ن طلوع وأفول �� ��ابة ��ار

لقد �ان �� امليدان ج�شان من املا��� وا��اضر، ولم يكن بھ ج�شان من عصر واحد. 

�انت ا��ضارة واملدفع الرشاش  يلتقي ا���شانفحكم الزمن بمص�� املعركة قبل أن 

و�انت البداوة �� ا��انب الذي يناضلھ، ول�س  و�سطول الصغ�� �� أحد ا��انب�ن

مع�ا من سالح غ�� ا��راب أو راميات بالنار �شبھ ا��راب، و�ل أولئك من عمل 

  ا��ضارة نفس�ا �� أوان فات

 لب
ً
�� ا��روب  1عض الفرسان التيوثون وقيل إن السيف الذي ش�ره امل�دي �ان سيفا

الصلي�ية عليھ طا�ع شارل ا��امس ثم انتقل إ�� سالط�ن دارفور، و�و تار�خ فيھ من 

  ا��ق أك�� مما فيھ من �ساط��
                                                 

 طائفة عسكریة دینیة ألمانیة. 1
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ف�ذا السيف �ان رمز القوة ال�� أع�� ��ا ا��ليفة عبد هللا، فلم يزد عليھ من العصر 

  دفع الرشاشا��ديث ما �و أقوى منھ بكث��، إ�� جانب امل

لقد حارب �عد زمانھ �سبعمائة عام، فأحرى أال يص�ب �� غده ما لم يص�ب �� أمسھ، 

وأما ال��اعة فال ��اعة فوق�ا، يتمنا�ا ���شھ �ل قائد  و�و إذ ذاك أم��� سالح

 �� ج�ش الدراو�ش أل��م �انوا ع��  �� �ل قتال
ً
وأما النظام فيخطئ من يحسبھ لغوا

وأما  رج من زمام القيادة، وإن �انت القيادة نفس�ا مضللة الزمامنظام �� ا��ركة ال يخ

ا��يلة ف�� ل�ست �� ذلك ا���ش بالقليلة، بل لعل�ا �انت وشيكة أن تف�� �� يوم�ا، 

إنما �انت الغلبة  لو لم يتأخر املوعد ببعض القادة عن ال��وم �� ح�ن ا��اجة إليھ

فالغد  1ا الغد و�مس قرنان متصاوالنلزمن ع�� زمن، ولغد ع�� أمس، و�ل معركة ف��

وكنت أقرأ عن حروب عمر بن ا��طاب وأنا أطوف ب�ن ب�ت  صاحب الغلبة ف��ا ال مراء

أ�ان القدر �و الذي ساق��  ا��ليفة وكرري وأذكر �ذا الصراع إ�� جانب ذلك الصراع

�د �ل ما �� تلك الف��ة إ�� كرري، أم �و الذ�ن �شتغل بال���ء �� ح�ن من �حيان ف�

  يراه و�ل ما �سمع بھ إليھ؟

 من (كرري) وأنا أنظر �� حروب الفاروق مع دول�� 
ً
ليكن �ذا أو ذاك. فقد علمت ش�ئا

الفرس والروم، ولم أكن ألجمع ب�ن الع��ت�ن لوال أن وقفت بكرري وعرضت فتوح عمر 

  وأنا واقف �ناك

فر ����ء ذي بال و�� مع إن العقيدة لتظفر بما تر�د و�� مع الغد ع�� وفاق، وال تظ

ولم تكن العقيدة ناقصة �� ج�ش ا��ليفة عبد هللا، بل �ان لھ حظ  الغد ع�� عداء

م��ا �أو�� ا��ظوظ، و�ان الرجل من الدراو�ش ي��م ع�� النار �غ�� سالح وال يبا�� 

و�انت العقيدة زاد املسلم�ن  املوت، فقصارى جزائھ من �ذه ال��اعة �ان أن يموت

مر ف��عوا وظفروا وعاشت عقيد��م �عد من ماتوا، أل��ا �انت عقيدة �� جيوش ع

يحارب مع�ا الغد وتجري �� طر�ق التقدم، فال تتصارع العقيدة والغد إال �ان النصر 

 ما �ان حظھ من ا��ند والسالح.
ً
  للغد ع�� العقيدة، وال يتفقان و�غل��ما غالب �ائنا

                                                 
 تصاول الالَّعبان تواثبا وتنافسا 1
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  ا��ق ا��رد

   

تاذ الز�ات البن آدم (ا��لوق الوحيد الذي يرى ال���ء الواحد ��ب صديقنا �س

  �عي�يھ �ث�ت�ن أبيض تارة وأسود أخرى ع�� حسب الصبغ الذي يلونھ بھ ال�وى)

 من الطالب 
ً
وضرب لذلك أمثلة ش��، م��ا أن راديو باري أذاع منذ ليلت�ن أن فر�قا

جل�� فتفرقوا �� شوارع املدينة ال�نود تظا�روا �� بمباي فأع��ض�م فئة من الشرط �ن

أباديد �عد أن أص�ب نفر م��م بجروح. ثم عقب املذ�ع ع�� �ذا ا���� بأن �عتداء 

ع�� املتظا�ر�ن بالضرب ينا�� املدنية، و�جا�� ا��لق، و�صم الذين ارتكبوه بالقسوة 

 
ً
من جنود  الوحشية وال��بر�ة �ثيمة. ثم أعلن املذ�ع �� �ذه �ذاعة نفس�ا أن مليونا

ا��ور قد اقتحموا بالدبابات الثقيلة والطيارات املنقضة والسيارات املدرعة منازل 

ستالينجراد ع�� الروس وف��م ال�ساء و�طفال والشيوخ واملر���، فد�وا �ل بناء، 

و��قوا �ل ��، وركموا أشالء القت�� �� ا���رات والطرقات ع�� صورة لم ير�ا 

وون. ثم أخذ �ذا البوق ال�شرى ��ذي بفضل �ذا النصر ع�� الراءون ولم يرو�ا الرا

وأ�ى �ستاذ بأمثلة متعددة �� �ذا  املدنية، و�نوه �عظيم أثره �� مستقبل ��سانية)

، ولن يزال  املع�� تؤ�د شقاء ��سانية ب�ن العقل وال�وى 
ً
وإنھ لشقاء باق لن يزول أبدا

أعيا ال�وى �ل ذي  دمنا نحس ونرى، وقد ال�وى ير�نا ال���ء ش�ئ�ن واللون لون�ن ما

 لھ حاالت مجنون 
ً
  عقل فلست ترى ... إال ��يحا

وقد تناولھ صديقنا الز�ات من �ذه الناحية فأبرزه �� صور ا��ياة اليومية ال�� ال 

ف�ل �و نقص ال يوازنھ جانب كمال؟ و�ل �� آفة ال عزاء ف��ا لب��  يخط��ا من يرق��ا

ا عليھ من �ذه ا��ليقة بما طبعت عليھ سائر ا��لوقات من آدم؟ و�ل �غ�� ما طبعن

  توافق و�شابھ حاالت؟

  مص�ب�نا أننا ال �ستطيع!

ألن ��سان ال ينقص إال من حيث يز�د. ف�و �عرف ا��طأ ألنھ �عرف الصواب، و�ختل 

�� �ندستھ من حيث يتقن تنحل �ندستھ �ل �تقان، ألنھ أعلم بال�ندسة من النحل 
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أج�ل منھ بفنو��ا وأنواع�ا. . . ف�و �ش��ي ا��طأ بثمن، ألنھ ال �ش��ي الصواب  ال ألنھ

 إليھ
ً
 بھ، مضافا

ً
  إال مخلوطا

  نحن نرى ال���ء أشياء ألننا نرى 

أما سائر ا��لوقات ف�� ال ترى إذ تنظر �عين��ا. وإنما ��� أن يقال إ��ا تلمس 

  بل عند�ا التعدد و�ختالف�شياء بالع�ن ع�� نحو من اللمس باأليدي، فال تق

إ��م يلمسون �مور بأعي��م كما  و�كذا �دميون الذين �ش��ون تلك ا��لوقات

يلمسو��ا بأيد��م، ولك��م ال يرو��ا متعددة ا��االت، متعددة �لوان، متعددة الوقع 

 ف�و أقرب �عدد إ�� التوحيد
ً
  �� ا��واطر و��واء؛ وإن �عددت عند�م قليال

  ل لبعض�م و�ملان يدخلون بار�س: إ��م سي��زمون كنت أقو 

  وكنت أقول لبعض�م و�ملان يتقدمون �را��� الروسية: إ��م سي��زمون 

ف�انوا يقولون: ولكننا نرى أ��م سي�تصرون أل��م منتصرون. . . فأقول ل�م: ما �ذا 

جفا��ا، برأي. �ذا ملس بالع�ن. �ذا ما تبصرونھ كما تبصره �ل ع�ن حيوانية تفتح أ

وإنما الرأي غ�� �ذا. الرأي ما يبصرك باال��زام وأنت تنظر إ�� النصر امللموس. فإن لم 

يفدنا الرأي �ذه الفائدة فال خ�� فيھ، وال حاجة بنا إليھ مع وجود العيون و�جفان. إذ 

  حس�نا بالعيون و�جفان أن تفتح�ا فنلمس ��ا، ثم ال نفكر وال نرى خالف ما تبديھ

يبصر ��سان وجوه الرأي ألنھ ال يرى ال���ء ع�� حالة واحدة وال �ستوفيھ �لھ و�كذا 

 �� ح�ن  �� صورة حاضرة
ً
 ألنھ يحسھ لذيذا

ً
ف�و يبصر الوجوه الرأي �� الضرب مثال

 �� ح�ن وال يحسھ �� �عض �حاي�ن
ً
 ح�ن ي�ون �و الضارب،  ومؤملا

ً
يحسھ لذيذا

 ح�ن ي�ون �و املضروب، ول
ً
 و�حسھ مؤملا

ً
 ح�ن ال ي�ون ضار�ا

ً
�س يحس لھ لذة وال أملا

 وال شأن لھ �� ا��الت�ن
ً
  وال مضرو�ا

 أن �عرف ما �و الضرب إذا عرفھ ع�� وجھ واحد، ولم �عرفھ 
ً
ومن العس�� عليھ جدا

  ع�� ش�� الوجوه

 أن يراه با��ق إن لم يره بال�وى ع�� اختالفھ، فيحبھ و�بغضھ و�نظر 
ً
ومن البعيد جدا

 بجميع �ذه الوجوهب�ن ا إليھ
ً
  ��ب والبغض، و (يراه) �عد ذلك مستجمعا
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و�ذا �و باب الكمال �� �عدد ��واء و�عدد ا��كم ع�� العمل الواحد إذ �عملھ نحن 

  وإذ �عملھ ا��صوم، وإذ �عملھ من ل�س من ا��صوم وال من �صدقاء

  �ذا التعديد و�ل صورة من صورة �ذه تمام لغ���ا، وال س�يل إ�� التمام ف��ا �غ��

 �� مخزن ا���� ا��اف من سفي�تھ، 
ً
 قو�ا

ً
 سمع مضغا

ً
يقولون �� الصعيد: إن نواتيا

: من �ذا الذي يقضم �� ا���� قضم 
ً
فأشفق من نفاذ املؤنة �� الطر�ق وصاح مغضبا

  ا��مار؟

  فقيل لھ: ابنك حسن!

  قال: اسم هللا عليھ! أ�و الذي يقرش �كذا قرش الفو�ر؟

عض الصدق فيما سمع من قضم حمار ومن قرش فو�ر، فإن أ�ل والرجل قد صدق �

ابنھ من ا���� �سره وال يؤذيھ، وإن انطالق الغر�ب عليھ يؤذيھ وال �سره. و�بقى أن 

، ولكنھ �سمع الصوت�ن ع�� حسب ما 
ً
 وال فو�را

ً
�سمع املسافر الذي ال �سمع حمارا

  عنده من الزاد

الصغر و��ذه ال�ساطة ما لم �سمع من  وما أ��ز ��سان أن ي�ب�ن حقيقتھ ��ذا

  جانب مخزن ا���� صوت حمار وصوت فأر وصوت إ�سان

وإنما �و نقص دائم إذا وقف حيث �و ولم  �ذا نقص �� خليقة ب�� آدم يؤدي إ�� تمام

تجتمع صوره الكث��ة �� صورة واحدة �� أد�ى إ�� الصدق وأ�عد من ال�وى وأوسط �� 

لك �و النقص الذي يحبھ جماعة من أ��اب املذا�ب وذ الرأي ب�ن مختلف �راء

�جتماعية و�فرضون دوامھ و�حضون ع�� �قتداء بھ �� ف�م التار�خ، ونر�د ��م 

 �� معا��ة �ل حقيقة من حقائق ا��ياة الشيوعي�ن
ً
 لزاما

ً
 ف�م يجعلون ال�وى فرضا

ق الثناء، أل��م و�كتبون التار�خ فيذمون من ال �ستحق الذم، و��نون ع�� من ال �ستح

�ستوحون املص��ة الشيوعية، و�علنون أن ا��روج من �وى املص��ة �� تقدير �مور 

فأما أنھ مستحيل فال، ألن ��سان �عرف الفرق ب�ن صوابھ و�واه، وإن  مستحيل

فإذا �انت لھ قوة خلق ت��ب املعرفة غلب ال�وى  أحب �واه وآثره ع�� الصواب

خلقھ، وأصبحت مص��تھ تا�عة ملا يلزم�ا من جادة قو�مة �� با��مع ب�ن معرفتھ وقوة 



189 
 

ولكن الشيوعي�ن ال �غلبون �وى املص��ة، ألن ا��روج منھ مستحيل، وإنما  رأيھ

  �غلبونھ ألن �غليبھ نافع ل�م فيما يقدرونھ و�فسرون بھ �مور 

ئق، وال نقول: إن الشيوعي�ن وحد�م �غلبون ال�وى �� تفس�� التار�خ وتصو�ر ا��قا

  ف�ذه خليقة شا�عة ب�ن جميع الناس م��وظة ب�ن أ��اب املذا�ب بال است�ناء

 ال مناص منھ، ولم 
ً
ولكننا نقول: إن الشيوعي�ن وحد�م �م الذين جعلوا ذلك فرضا

 ي���ونھ و���لون من إعالنھ
ً
 و�ذا �و الفارق الكب�� ب�ن الرأي�ن يجعلوه عيبا

ھ �� أفاعيل �مم و�فراد، ولكن علينا أن فعلينا أن �ع��ف بال�وى وال نج�ل ص�يع

  �غالبھ ما استطعنا �لما عرفناه واقتدرنا عليھ

 �ان الناظر إليھ
ً
 �ان س�بھ وأيا

ً
  و�ذا �و الواجب �� �ل عيب من العيوب، أيا

فأذكر أن (برتراند رسل) الفيلسوف الر�ا��� الباحث �جتما�� الكب�� قد أشار �� 

ت ب�ن الفتيان والفتيات (�غ�� بن�ن) ليتم ل�م اختبار ا��ياة �عض كتبھ بإباحة العالقا

 وإن 
ً
ا���سية قبل �ضطالع ب�بعا��ا، وألن املنع ر�اء ما دامت �باحة قائمة فعال

  س��ت عن أع�ن ا��تمع والشر�عة

فأما اختيار ا��ياة ا���سية فل�ست �باحة س�يلھ الوحيد، ول�س الزواج �عالقة 

  ن اختباره من طر�ق ذلك �نطالقج�سية وكفى في�و 

وأما أن �باحة مطلو�ة ما دامت حاصلة، ف�ذا الذي �شبھ عندنا مذ�ب الشيوعي�ن 

فالسرقة موجودة وال �عا���ا برفع  أن ال�وى مفروض ما دام من عادات ب�� آدم

العقو�ة ع��ا، والسقم الذي يأ�ي من الطعام موجود وال �عا��ھ ب�سو�غ الطعام 

ألبدان؛ وإنما وجود �ذه �فات �و الذي يدعونا إ�� محار���ا واس�ئصال�ا؛ إذ املسقم ل

�و ال�وى إذن نقص �� طبيعة  نحن ال نحار��ا و�� معدومة غ�� مكرو�ة الوجود

فال نرميھ وال ندخره، ولكننا  ��سان تم�� بھ ب�ن ا��لوقات ألنھ طر�قة إ�� التمام

و�وى واحد ال  الصواب لنا أن نبدل بھ �عض ن�ناولھ بضاعة لالس�بدال �لما �س��

 �� �ذه التجارة
ً
 مقبوال

ً
ولكن خمسة أ�واء متقابالت �� أص�� �ثمان  يص�� تمنا
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أ�شقينا ذلك التبديل  للمقايضة ف��ا، فل�س أقمن بأضعاف ال�وى من �عدد ��واء

  و�س�بدال؟

الذي قال إن السعادة ��  �عم ال مراء. . . ولكن من الذي قال إننا خلقنا ل�سعد؟ ومن

اس�ئصال ��واء؟ لم يقل ذلك أحد؛ وإن قالھ لم يحفلھ سامع. ولم تزل دنياه ماضية 

  �� شقا��ا وسعاد��ا و�وا�ا.
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  أفعال�م من أمثال�م

   

  من مؤلف �مثال؟

تلك �يات القصار من موجز البالغة من صا�غ�ا ومنتقى ألفاظ�ا ومودع ا��كمة �� 

ا أسلوب غ�� أسلوب الفرد �� كالمھ، ولكن �مم ال تجتمع للتأليف خالل�ا؟ إ��

والصياغة فيقال أ��ا من تأليف أمة �� أجيال�ا املتعاقبة. و�� بال ر�ب لم تؤلف نفس�ا 

 �عد 
ً
 �غ�� قائل. فأصدق ما يقال ف��ا إ��ا كالم فرد صقلتھ �مم جيال

ً
ولم تكن قوال

� �عض �لسنة و�ع�دتھ �عد ذلك بالتنقيح جيل، وإ��ا و�� ��سانية أجرتھ ع�

واملراجعة فل�ست �� لغة فرد وال صياغة أمة، ولك��ا مسا�مة من �ل بما �ستطيع 

ف��ا. فالفرد �ستطيع أن يصوغ الكالم، و�مة �ستطيع أن تقبل أو ترفض ح�� �ستقيم 

  ل�ا القول ع�� ما تحب، ومن �ذا وذاك تتجمع �مثال

فأمثال الشعوب  �مم أمران ��يبان �أ��ما متناقضان ال يتفقانوقد اتفق �� أمثال 

ت�شابھ �� مغزا�ا، وتتوارث �� محصول�ا ومؤدا�ا، ح�� ي�� أن يقال �� �ذه الناحية 

  إن �مثال إ�سانية عاملية يتفق ف��ا جميع الناس.

�ا، لكن أمثال الشعوب مع �ذا قومية وطنية تدل ع�� أ�ل�ا وتنم عن خالئق ملة �عي�

 عن العرب ال �عرفك مثلھ عن الفرس أو 
ً
فال تقرأ أمثال العرب دون أن �عرف م��ا ش�ئا

ال��ك أو الروم، وال تقرأ نخبة من أمثال �ور�ي�ن إال فرقت بي��ا و��ن نخبة من أمثال 

�سيو��ن أو �مر�كي�ن. ف�� تكشف لنا ��سانية ألن �مم �ل�ا من ب�ن ��سان، 

  ل أمة ع�� حدة ألن الناس يختلفون كما يتفقون، وال تناقض ب�ن �مر�نوتكشف لنا �

ظ�ر �� الع�د �خ�� كتاب إن�ل��ي عن �مثال الروسية من أو�� ما كتب عن �ذه 

�مثال. فأوجز ما يوصف بھ إنھ يلقي لك ضياء ع�� �ل حادث عظيم �� تار�خ �ذه 

إ�� أن وقفت �� حر��ا مع �ملان �مة ماض��ا وحاضر�ا، منذ جلت عن س�وب آسيا 

  موقف�ا ا��يد الذي قلت نظائره �� تار�خ ا��روب!
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تقرأ �ذه �مثال فتوقن أن الروس وا��رمان ال �ع�شون �� السلم والوئام إ�� زمن 

طو�ل. وأول �ذه �مثال قول�م: إن (ما ينفع الرو��� �لكة لألملا�ي). . . ومصداق ذلك 

ومن تلك �مثال وف��ا الداللة ع�� ا��رب ال�� يحس��ا  �عيدا��رب ا��اضرة غ��  ��

الروسيون، أن البحر جميل من الشاطئ، وأن البعيد عن البحر �عيد عن �حزان، 

وأن املوت أخ ل��ندي الرو���، وأن امرأة �ذا ا��ندي ل�ست بزوج وال بأيم، وأنھ (ما 

  راغ!)�ل رصاصة تص�ب عظمة �� ا��سد؛ فقد تص�ب الرصاصة الف

 تن�ئنا ببعض أنبا��ا. فمن بقايا حرب 
ً
 إال تر�وا �عد�ا أمثاال

ً
وقلما دخل الروس حر�ا

نابليون مثل�م القائل: (ما أسعد الفر���� �غراب!) ألن جنود نابليون �انوا يتصيدون 

  الغر�ان ال�� تأ�ل قتال�م فيطبخو��ا و�م �ل�ى من ا��وع!

لذي يفيض بال��ر�ة والش�ادة ل��اعة ومن بقايا حرو��م مع ال��ك ذلك املثل ا

  ا��صم�ن: (ي�ساقط ال��ك، ولكننا وا��مد � صامدون �� امليدان. . . �غ�� رؤوس!)

ولعلنا ال �عرف ج�اد الروس �� طلب ا��ر�ة من بضع �لمات كما �عرفھ من ال�لمات 

  القليلة ال�� يجمعو��ا �� قول�م: (تبحث عن ��اع. . . اذ�ب إ�� ال��ن!)

 ذلك الزمن الذي �انت فيھ ال��ون أجدر �مكنة أن  فقد
ً
م��� ع�� الروس حقا

تبحث ف��ا عن الرجل ال��اع، وذلك زمن الثورات، أو زمن ا���اد �� طلب ا��ر�ة، أو 

  زمن التمرد ع�� السلطان الذي ال خ�� فيھ

��، وأن و�ذكر القراء أن قياصرة الروس �انوا من أك�� الدعاة إ�� السلم �� ع�د�م �خ

�ان أك�� دعاة السالم �� أوائل القرن العشر�ن.  -تولستوي  - حكيم الروس الكب�� 

ولكن الروس وحد�م �م الشعب الذي ��ل خيبة �مل �� السلم كما تمناه م��م 

الرؤساء واملصا��ون، فقالوا �� أمثال�م: (إن السلم الدائم ليدوم. . . ولكن إ�� أول 

  حرب مقبلة. . .)

و�ل  وحت ا��كمة إ�� ألسنة الد�ماء، ما لم توحھ إ�� الساسة وال إ�� ا��كماءو�كذا أ

خالئق الروس ظا�رة �� أمثال�م الشعبية، ول�ست خالئق�م �� حرو��م وثورا��م 

وكفى؛ ف�م معروفون بالتوا�ل و�س�سالم للقدر فيما ينو��م من ع��ات ا��دود، 
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لعاثر فافتحھ لھ ع�� مصراعيھ). . . وذلك ظا�ر �� قول�م: (إذا طرق بابك ا��د ا

و�م معروفون باملداورة  ير�دون أن ا��د غالب ع�� أمره؛ ف�ل حذر �� اتقائھ ال يفيد

ب�ن القادر�ن املسيطر�ن عل��م، وذلك ظا�ر �� قول�م: (صل � ولكن ال ��يج 

  الشيطان!)

) وقول�م: و�م معروفون با��ذر الدائم، و�و ظا�ر �� قول�م: (ل��وف عيون واسعة

  (من ا��ياة نخاف ال من املوت!)

و�م ي�باطئون عن ا��د كما يظ�ر من مثل الفالح القائل: إ�� الغيط. . . ما آلم �ذا 

  املغص �� �حشاء! إ�� أ��ان. . . �ا�ي املعطف يا امرأة، و����!)

وتوا�ل�م مع مع�ش��م �� البيوت تظ�ر من أمثلة كث��ة �� معارض ش��، م��ا: (إذا 

أقدمت ع�� الزواج فال تطي�� �مك. . . ستعلم�ن م�� يح�ن املوعد املقدور للب�اء 

  ساعة يضر�ك زوجك!)

وم��ا: (تزوج ك��ا�ن وانظر إ�� أم�ا وأب��ا، أما الصغرى فال ت��وج ��ا إال وقد نظرت إ�� 

  أخ��ا الك��ى)

  وم��ا: (زو�� س�� أخافھ، ولك�� أ�ون معھ فال أخاف من أحد غ��ه!)

  ��ا: (سأحفظ ح�ايات ا��رافة م�� رزقت �حفاد)وم

و�س�يل من �ذا وإن ظ�رت فيھ مناقضة للتوا�ل قول�م: (حسبما ت�� فراشك ي�ون 

  رقادك!)

 �� 
ً
وقول�م: (عش كما يتاح لك، ومت كما تتم��!) أو قول�م: (من لم يكن ��يحا

 �� �ر�ع�ن، فال أمل لھ 
ً
 �� الثالث�ن، غنيا

ً
�� ال��ة والعقل والغ��، العشر�ن، عاقال

  ح�� يموت)

و�قولون وفيھ دليل ع�� سوء الظن بالدنيا: (نرفع عقائرنا بالغناء ف�سمعنا الناس، 

  ونرفع عقائرنا بالعو�ل فل�س للناس آذان)

و�قولون: (إن �ان البد من غرق فالبحر الل�� خ�� من ال��كة �سنة) وفيھ مشا��ة 

  لقول املتن��:
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  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروم إذا غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامرت �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف

   
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دون النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

     
  فطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر حق�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�

   
  كطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

     
 و�قولون وفيھ صدق الغرض وإن لم يكن فيھ صدق التار�خ: (موس�و أحرق��ا شمعة

  بدر�م)

، وإن لم تكن أحرق��ا �� حرب نابليون 
ً
  فشمعة بدر�م قد تحرق موس�و حقا

  : (يولد ��سان ليموت، ولكنھ يموت ليحيا)ومن أبرع أمثال�م قول�م

وم��ا �� فضل الوقاية: (يخاف ال�واء �صفر ممن يخافھ) وم��ا �� املساواة والفوارق 

ب�ن الناس: (عيوننا تمأل�ا شمس واحدة، و�طوننا ال يمأل�ا طعام واحد) وم��ا: (من 

من أمام، وراقب سكن بجوار املقابر لم يحزن ع�� �ل فقيد) وم��ا: (راقب ا��دي 

ا��صان من وراء، وراقب الشر�ر من �ل جانب) وم��ا �� رشوة ا���ام: (من باب 

  الطر�ق صد ومن باب السر ترحيب)

وع�� ا��ملة يندر أن �عرف الروس من كتاب واحد كما �عرف�م من �ذا الكتاب الذي 

  جمع لنا املئات من أمثال�م املنتقاة

�ل أمة و�� �ل طبقة و�� �ل جيل، ور�ما أغن�نا  و�عتقد أن �ذا �ر شأن �مثال ��

ثالثة أمثال أو أر�عة عن قراءة سفر مطول �� أخالق �عض �مم خالل ف��ة من 

  الف��ات

فأي كتاب يدلنا ع�� أخالق املصر��ن �� القرن املا��� كما يدلنا عل��ا مثل�م القائل: 

ھ) أو مثل�م القائل: (ال�� (أردب ما �و لك ال تحضر كيلة، تتعفر دقنك وتتعب �� شيل

يجوز أمي أقول لھ يا ع��) أو مثل�م القائل: (إن عبدوا تور حش وارمي لھ) وما شابھ 

  �ذه �مثال
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فثالثة أمثال من �ذا القبيل ت��ص لنا تار�خ �س�بداد �� ذلك القرن وما أحدثھ �� 

ال��ز عن �ل مصر من التفكك واجتناب التعاون ومداراة الظلم و�ذعان ل�ل آمر و 

  مقاومة

ومئات منتقاة من �ذه �مثال �� ش�� املعارض تجمع لنا من �خالق القومية والدالئل 

التار�خية ما يتفرق �� كتب مختلفات تت�لم عن �خالق ولك��ا ال �عرض لنا تلك 

 كما �عرض�ا �مثال
ً
 مجسما

ً
  �خالق عرضا

�� �ذه �يام سواء ب�ن املصر��ن أو ب�ن  وال يفوتنا �نا أن نالحظ قلة التمثل باألمثال

  �مم �خرى 

فأبناء العصر ا��اضر ال يحفظون أمثال أم��م وال يكررون ما يحفظونھ م��ا، ول�س 

فقل �� أبناء عصرنا من  �ذا ���يب إذا نظرنا إ�� ا��لق الغالب ب�ن أك�� ا��دث�ن

� املع�شة والسلوك. وال يقتدي بالسلف أو يحب أن يقال عنھ أنھ ممن يقتدي ��م �

  مع�� لسرد �مثال ما لم يكن ديدن السلف ��ة مقبولة ب�ن القائل�ن والسامع�ن

إنما ا��لق الغالب �� عصرنا أن يبا�� الرجل �� يومھ بمخالفة أمسھ، وأن يجري �� �ل 

ح�ن ع�� بدعة لم �سبقھ ف��ا سابق قبل حينھ، وأن ي��الك ع�� ا��ديد ولو لم تكن لھ 

ة غ�� ا��دة العابرة. و�ذه حالة من ا��االت النفسية ال توائم�ا متا�عة �مثال، أو مز�

 يناقض املثل �� لبابھ ومرماه، و�و 
ً
تحر��ا �� �قوال و�عمال؛ بل �� �ستد�� كالما

  �رتجال املقتضب الذي ال يتعدى ساعتھ إ�� ما وراء�ا، وال يص�� للتكرار و�س�ش�اد

صة اليوم ل��رص ع�� ذخائر �مثال، و�س��ادة من مجموعا��ا ال�� ول�ذا �سنح الفر 

 ال محالة، وإن طال ع�د �نقطاع 
ً
يخاف عل��ا ال�سيان و��مال؛ فإ��ا ملوصولة يوما

  و�رتجال.
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  أمثال أخرى وأفعال

   

 ب�ن الروسي�ن والص�ني�ن مشا��ة محسوسة و�� اش��اك �ل من �مت�ن �� �تصال

باملغول من طر�ق ا��اورة واملعاشرة واملصا�رة، واقتباس �ل من �مت�ن كث��ا من 

عادات املغول ومأثورا��م �� القصة واملثل وا��ديلة. فمن قرأ القصص و�مثال 

الص�نية لم �عدم بي��ا و��ن أمثال الروسي�ن وقصص�م مشا��ة ظا�رة �� �سلوب 

و��ن فارقا �عيدا �� غ�� ا��وا��� والتفصيالت. أما واملزاج، ولم يكد يتخيل ب�ن �سل

  ا��و�ر فواحد أو ي�اد أن يتوحد كما يتوحد �قر�ون وال��بة املتالزمون 

فإذا استحضرت أمثال الروسي�ن وتخيلت قائل�ا رجال واحدا خيل إليك أنھ إ�سان 

 صبور رص�ن مس�سلم �عرف الدنيا معرفة �ادئة، و�تحدث ع��ا تحدث ��ر ممزوج

باآللفة وا��بة، و�ذه �� الصورة ال�� تبدو لك من قراءة القصص وأال مثال الص�نية 

مع فارق �س�� تلمحھ �� جملة �مثال وقد تخطئھ �� املثل الواحد واملثل�ن، ونر�د بھ أن 

صقل ا��ضارة أظ�ر �� أمثل الص�ني�ن، وأن خشونة البداوة والفالحة أظ�ر �� أمثال 

�� ذلك أن الصي�� أقرب إ�� السلم، وأن الرو��� أقرب إ�� الروسي�ن، و�تفرع ع

ا��رب، وان �انا يتالقيان �� خصلة متماثلة و�� أ��ما يباشران ا��رب دفاعا فيص��ان 

عل��ا و�ست�سالن ف��ا، و�باشرا��ا ��وما وعدوانا فال يتحر�ان طو�ال لل��وم وال 

  يحتفظان كث��ا بحماسة العدوان

� حرب الص�ن واليابان و�� حرب الروس و�ملان، فظ�رت وقد ظ�ر �ذا جميعھ �

��اعة الص�ني�ن وص���م كما ظ�رت ��اعة الروسي�ن وص���م، ولم �ع�د لألمت�ن 

  قبل �ن مثل �ذه ال��اعة ومثل �ذا الص�� �� حروب ال��وم والعدوان

إ��  وقد تحولت من أمثال الروسي�ن إ�� أمثال الص�ني�ن كما تتحول اليد من فاك�ة

فاك�ة مثل�ا ع�� ��رت�ن متقار�ت�ن �� �ستان واحد، فلم أشعر أن�� أ�عدت النقلة ب�ن 

  القطفت�ن وان �ان البد من خالف ب�ن ثمرة وثمرة وان قطفتا من ��رة واحدة
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والص�نيون أولع أمم العالم قاطبة باملثل السائر والنادرة املنجمة ع�� حسب الع�� 

 ع ما �و معلوم من محافظة القوم ع�� شعائر السلفوالوقا�ع. ول�س �ذا ���يب م

وتبجيل�م لذكرى �باء و�جداد ورجوع�م با��كمة �ل�ا إ�� عظات �قدم�ن. و�� ذلك 

  تأييد ملا أسلفناه �� ختام مقالنا السابق عن أمثال الروسي�ن

نا إ�� قلنا �� ختام ذلك املقال أن إ�مال العصر��ن لرواية �مثال غ�� ��يب إذا نظر 

ا��لق الغالب بي��م، (فقل �� أبناء عصرنا من يقتدي بالسلف أو يحب أن يقال عنھ 

انھ من يقتدي ��م �� املع�شة والسلوك، وال مع�� لسرد �مثال ما لم يكن ديدن 

  السلف ��ة مقبولة ب�ن القائل�ن والسامع�ن)

السلوك وال  والص�نيون �ستحدثون اليوم ما �ستحدثون �� عادات املع�شة وآداب

يزالون ع�� ديد��م القديم من تقد�س �باء وتوق�� الس�ن املأثورة ع��م، فال جرم 

يحرصون ع�� �مثال حرصا ال �ع�ده ب�ن ا��دث�ن وطالب �ستحداث �� أنحاء 

العالم، وال جرم يودعون �� أمثال�م من روح الشعب ما �و أبلغ �� الداللة عل��م 

  فار واملوسوعاتو�بانة ع��م من �س

قال دكتور ���ي �ارت �� مقدمة منتخباتھ من �مثال الص�نية: (�ل إ�سان �� الص�ن 

يتمثل �مثال. . . وقد سمع��ا من لسان �م��اطور كما سمع��ا من لسان ا��ادم 

الوضيع، ف�� عند�م العملة ا��ار�ة �� اللغة، والدرب ا��تصر �� ا��ادثة، وكث��ا ما 

الناقشات الطو�لة وتحل العقد الشائكة. ف�شوق املشا�د أن يص�� إ�� �غ�� عن 

املعارك الكالمية ال�� ال ت�� ت��دد ب�ن أ�ل تلك البالد، إذ �عرض ا��الف الصغ�� 

ف��دحم حولھ ا��مع الكب�� من الكسا�� واملستطلع�ن، وإذ يحتدم ا��تلفان قليال 

لوح للمشا�د أن العنف واقع ال محالة قليال و�ل�م مولود ع�� استعداد للتمثيل، في

وان لم يكن الص�نيون مش�ور�ن باملالكمة وقليال ما �عتدي أحد�م باليد ع�� أخيھ، 

فيت�لم  -و�غلب أن ي�ون من الك�ول أو الشيوخ  -ثم يتفق فجأة يتقدم أحد الواقف�ن 

ال�لمة ال�� و�أ�ي بمثل موجز موافق للمقام، ف�أنما تلك ال�لمة النافذة ا��بوكة �� 

�ان ي�تظر�ا الطرفان امل�شاجران، فتنحل العقدة املعضلة، و���اجع ا��صمان، 



198 
 

و�تخافت صوتا�ما العاليان، وترتفع اب�سامة �� م�ان العبوس، وت�ت�� املشاجرة ع�� 

  خالف ما يود املشا�دون من طالب ال��يج وال��يج)

ال�لمات ال�� تفض ��ا و�ذا املش�د الذي وصفھ املؤلف قد نراه �� مصر ونذكر 

مشاجرات الطر�ق، ف�� �� الغالب أمثال شا�عة، و�� �غلب عظات من الكتاب 

النبو�ة، ولك��ا �� القرى أعم م��ا �� ا��واضر الكب��ة، و��كمة السلف ومقام  والسنة

ولكنك ال تقرأ مئات �مثال عند�م ومئات �مثال عندنا  الشيخوخة ف��ا أثر غ�� قليل

  مح الفارق ب�ن �مت�ن وان اتفقنا ع�� �عض العادات وا��طراتح�� تل

فأول ما يبد�ك من جملة أمثال�م أ��م أبيقور�ون يحبون ال��ف املر�ح، و�ألفون الدعة 

الفلسفية ال�� �سكن إل��ا النفس كما �سكن إل��ا ا��سد، و�ؤثرون ال��شف من 

ال س�يل إ�� السعادة ال�املة ال�� النعيم ع�� الغرق فيھ، و�قنعون بتجزئة السعادة إذ 

  تدوم وال يخ��� عل��ا زوال

ومن أبدع أمثال�م ال�� تنم ع�� �ذا املزاج قول�م: (من عاش يوما خاليا عاش يوما 

خالدا) وقول�م: (ألف ر�ال ال �ش��ي ��كة واحدة)؛ وقول�م: (�مراض تدخل من 

أزواجا، واملصائب قلما تقبل  الفم واملصائب تخرج منھ)؛ وقول�م: (ال��كة قلما تقبل

  فرادى)

وقد أوردنا للروسي�ن مثال �ع�� عن الفوارق �جتماعية يقولون فيھ: (أن عيوننا تمأل�ا 

شمس واحدة و�طوننا ال يمأل�ا طعام واحد). و�و شا�د بارع من شوا�د الطبيعية 

  يقار�ھ �� معدنھ قول الص�ني�ن: (الصيف ل��ميع والشتاء ع�� حسب الكساء)

وأوردنا للروسي�ن مثال لرشوة ا���ام إذ يقولون: (من باب الطر�ق صد ومن باب السر 

ترحيب) و�ش��ھ عند الص�ني�ن �� موضوع الرشوة وفعل املال �� قضاء ا��اجات 

قول�م و�و مختلف �عبارتھ متفق بمؤداه: (عشرة ر�االت تحرك أر�اب ال�ي�ل ومائة 

  ر�ال تحرك السماء نفس�ا!)

روفون بقدم الع�د بالدماثة املدنية وحسن ا��فاوة �� �ستقبال، و�و والقوم مع

ظا�ر من �عو�ل�م �� التجارة ع�� �ب�سام إذ يقولون ما فحواه: (إن الذي ال ينفرج 



199 
 

فمھ باب�سامة ال ينفرج لھ باب د�ان) ومن استعظام�م داء ا��الفة إذ يقولون: (إ��ا 

  داء ل�س لھ عند الطب�ب دواء)

�م فيما �شبھ و�تصل بھ: (إن فتح د�ان لس�ل، وإنما الصعو�ة أن يظل ومن قول

  مفتوحا. . .)

ومن أمثال�م ال�� تدل ع�� الطبيعة ا��ذر ف��م أو تدل ع�� ن���م با��ذر 

(أحمل مظلتك والسماء صاحية، وادخر مئونتك وجوفك شبعان) و  و�ح��اس:

يقعون فيھ) و (ال �شتم امرأتك ��  (ا��مال ال يوقع الرجال �� الشرك، إنما �م الذين

املساء وأال نمت وحدك!) و (املرأة الشا��ة وا��ادمة الغبية ك��ان ال يقومان) و (ال 

  ترسل الباز ح�� تبصر �رنب) و�كذا �� عشرات من �مثال

ور�ما �ان الص�نيون �� طليعة �مم ال�� �انت ف��ا أقدار املقاتل�ن وعظمت أقدار 

ساك، ول�ذا تتواتر عند�م �مثال ال�� تدل ع�� نفاسة ا��كمة وصعو�ة ا��كماء وال�

ا��صول عل��ا من قبيل قول�م: (الذ�ب لھ ثمن وا��كمة �غ�� ثمن) وقول�م: (طالب 

  العلم �الصاعد �� وجھ التيار إن لم يتقدم ف�و منحدر)

صاحبھ وقول�م: (خذ ا��مر قطرات وا��كمة جرعات!) وقول�م: (املعرفة ك�� ي�بع 

حيثما ذ�ب) وقول�م: (العلماء ذخائر �مم) وقول�م: (من علم�� يوما ف�و أ�ي مدى 

  ا��ياة)

وقد اش��روا كذلك بالسكن إ�� حياة �سرة وج��ة الوطن، فحفلت أمثال�م بالتغ�� 

بالب�ت والوطن؛ واجتمع أفضل ما قالوه حول �ذا الغرض �� مثل�ن نموذج�ن أحد�ما 

لب�ت من راحة وال خارج الب�ت من �عب) وقول�م: (لتكن حسناء أو قول�م: (ال يخلو ا

شو�اء ف�� بالدي. وليكن قر�با أو غ�� قر�ب ف�و أبن وط��!) ور�ما زادنا علما بقوام 

  الب�ت عند�م قول�م: (الزوجة لفضيل��ا وا��ليلة ��مال�ا)

نھ حاو!) وقول�م: ومن نماذج ال��ر�ة املطمئنة �� أمثال�م قول�م: (با�ع البطيخ يقول أ

 ،
ً
(�لب ي�بح ع�� ���ء، وألف �لب ت�بح ع�� نباحھ) وقول�م: (نولد وال نحضر معنا ش�ئا
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ونموت وال نذ�ب ����ء) وقول�م: (الغراب أسود �نا وأسود �� �ل م�ان) وقول�م: (إذا 

  خلقت السماء آ�سانا فلھ طلب ال محالة!)

، فل�س أك�� �� أمثال�م من و�م قديرون �الروسي�ن أو قديرون كعامة الشرقي�ن

ال�سليم للقدر وقلة ا��دوى �� خالفھ ع�� �عدد �� اللفظ وتوحد �� املع��، كما 

يقولون، وفيھ ���ء من ��ر���م: (يقول ��سان �كذا �كذا وتقول السماء ل�س 

كذلك ل�س كذلك!) أو يقولون: (ما ي��مھ القضاء ال ينقصھ إ�سان) أو يقولون: (من 

فال ���ل وراء�ا) أو يقولون (�ل �أس و�ل لقمة مقتدرتان لفم، ال  خلق للسعادة

  يأخذ�ما غ��ه)

وال ��اية للمواضع واملناسبات ال�� �س�ش�د ف��ا ببعض �ذه �مثال الص�نية ال�� 

  �حصاء يخط��ا

إال أن الشا�د �ك�� فيما نحن بصدده �و �ذا ��تمام من قبل �مم الغر�ية ب�ل 

ب البحث �� البلدان ال�� تلتفت إل��ا أنظار الناس ع�� أثر ا��وادث جانب من جوان

ا��ر�ية أو السياسية ال�� تقع ف��ا. فما مضت أش�ر ع�� اشتغال ال��ف بقضية 

 - الص�ن ح�� امتألت رفوف املكتبات با��الت والرسائل وا��لدات عن �ل ���ء �عرف 

يكتب عن ال��ضة الص�نية، وذاك من أحوال تلك البالد، ف�ذا  -أو ي�ب�� أن �عرف 

يكتب عن زعماء الص�ن، وغ���ما عن تار�خ السياسة �ور�ية �� الشرق �ق���، 

وغ���م يكتب عن فن الص�ن أو أغا�ي الص�ن أو عقائد الص�ن أو محاسن الص�ن، إ�� 

  أشباه ذلك مما يق��ن بالص�ن وأبنا��ا ولو من �عيد

عد ثور��ا �جتماعية أو �عد حر��ا �خ��ة مع ومثل �ذا حدث �� ا�تمام�م بروسيا �

الناز�ة، و�حدث مثلھ كذلك حول �ل مسألة من املسائل القومية أو العاملية ال�� 

ترتبط ببلد من البلدان، ح�� لي�� أن يقال إن ا��رب عند�م ل�ست شرا محضا 

ل من سبل يجلب ا��راب و���ل بالبالء ثم ي�ت�� أثره عند ذلك، أل��ا �� الواقع س�ي

املعرفة و�اب من أبواب التعارف، وطر�ق إ�� كشف الظلمات عن مجا�ل العالم 

  قاضية ودانية.
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  ا��امعة العاملية

   

�ستعد �مم املقاتلة ل��رب �� املدرسة كما �ستعد ل�ا �� مصا�ع الذخ��ة والسالح، 

 بمنع فل�س من النافع منع ال�سليح أو قصره ع�� مقدار مرسوم إذا لم يكن مق
ً
��نا

 ل��رب وال �س��يح طو�ال إ�� ع�د 
ً
�س��ة الفكر�ة والعدد ا��لقية ال�� تتحفز أبدا

  السالم

�كذا يقول الفيلسوف الر�ا��� الكب�� (برتراند رسل) �� مجلة (الفورت�ت��) من مقال 

عن ا��امعة العاملية أو عن التعليم العال�� الذي يمحو العص�ية و��� العقول للسلم 

  عاونة ب�ن �قوام و�جناس و�وطانوامل

و�رتراند رسل كما �عرفھ قراؤه رجل من أقدم دعاة السلم ب�ن كبار ا��كماء والعلماء، 

 ���سھ و�غر�مھ وانقطاعھ عن 
ً
و�انت دعوتھ إ�� السلم �� إبان ا��رب املاضية س�با

  التعليم

��بية العلمية ال�� ف�و �ن يتأ�ب لدعوة جديدة من طر�ق جديد، وتلك �� طر�ق ال

ي�ب�� أن �عم جميع الطالب �� جميع �وطان، وأن ي�ون ل�ا غرضان مق��نان وال 

تكتفي �غرض واحد ينحصر �� العلم واملعرفة (��اديمية) كما �سم��ا. فإنما الغرض 

 
ً
�ك�� أن ي�ون التعليم ع�� ن�� يؤدي إ�� �عميم السلم وحسم بواعث القتال، خالفا

  ي سار عليھ ح�� �ن �� معظم البلدانللن�� الذ

قال: (من الواجب أن ت�ون ل��امعة امل�شودة وثيقة �شتمل ع�� حقوق مرعية تق��� 

فيما يتعلق باألساتذة والطالب ع�� السواء أن تفتح أبوا��ا ��ميع �جناس وجميع 

إذ �� لن �ديان وجميع �راء السياسية؛ ما عدا تلك ال�� ترفض املعاونة العاملية، 

تف�� �� دعو��ا العاملية إن أخفقت �� تحقيق �ذه الشر�طة، ول�ل رجل أو امرأة ع�� 

استعداد عل�� أن يدخل�ا فال يحول ب�نھ و��ن دخول�ا لونھ �صفر أو لونھ �سمر أو 

لونھ �سود، وال إنھ من ب�� إسرائيل أو من البوذي�ن أو املسلم�ن أو ال�ندوكي�ن، بل ال 
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 يجوز فو 
ً
ق �ذا أن يحول ب�نھ و��ن دخول�ا إنھ ال يؤمن ببعض العقائد واملقررات �ائنا

  ما �ان)

وعنده أن ما جرى عليھ العرف ح�� اليوم يناقض �ذه املساواة العاملية ح�� �� تدو�ن 

توار�خ العلوم. فالقاعدة ال�� �عرف عند �نجل�� باسم قاعدة بو�ل �س�� قاعدة 

 أن بر�ست�� �و �اشف الفر�سي�ن، و  مار��ت ب�ن
ً
�ذكر الكتاب �نجل�� أحيانا

�وك���ن، و�� ذلك غ�ن للعالم الفواز�يھ. و�ميل الر�اضيون �ملان إ�� اعتبار جاوس 

 لل�ندسة (غ�� �قليدسية)، وقد أسس�ا �� الواقع البا�شفس�ي الرو���. 
ً
مؤسسا

اخ��اع زورق البخار، إ��  وطاملا اختلفت الكتب �نجل��ية و�مر�كية �� الكالم ع��

اختالفات أخرى من �ذا القبيل أش�ر�ا �ختالف ب�ن نيوتن ولي�ن�� ع�� اخ��اع 

حساب التفاضل والت�امل مما عاق جورج �ول عن اصطحاب لي�ن�� عند قدومھ إ�� 

 من الزمان 
ً
البالد �نجل��ية وما جر إليھ ذلك من �عطيل الر�اضيات �� �ذه البالد قرنا

  يز�دأو 

 ع�� تفاوت �� الدرجة تز�ف التار�خ 
ً
و�قول الفيلسوف: (إن �مم الك��ى جميعا

وتتعرض لھ بالتمو�ھ والتعديل. فحركة العصيان ال�ندية يتعلم�ا �طفال �نجل�� من 

وج�ة نظر واحدة، والواجب �� ا��امعة العاملية أن �عطي وج�ة النظر ال�ندية من 

ظر �نجل��ية. وكذلك يجب عند شرح تار�خ ا��رب الرجاحة ما �عطاه وج�ة الن

�سبانية �مر�كية أن تالحظ ا��يدة املستقلة ب�ن أسبانيا والواليات املتحدة. و�ذه 

وما شا���ا نقائص ال �سلم م��ا أمة واحدة �� العالم بأسره ولك��ا أسوأ ما ت�ون �� 

  أملانيا وإيطاليا واليابان)

فلسفتھ التار�خية يرى أن (الروح) الذي �سيطر ع��  إ�� أن يقول: (إن �يجل ��

عظائم ا��وادث يتجسم تارة �� �ذه �مة وتارة �� تلك، وأن كبار الرجال الذين 

يختار�م ذلك الروح املسيطر ع�� ا��وادث لبلوغ غايتھ �م أناس مرفوعون فوق 

أمة ا��رمان قوان�ن �خالق و�داب ع�� مثال �سكندر وقيصر. وقد اختار الروح 

  لتحقيق ما ير�د �� عصرنا �ذا)
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و�عد أن شرح الفيلسوف الر�ا��� الكب�� نظام �دارة ونظام التعليم وتحض�� الكتب 

للدراسة �� ا��امعة العاملية قال: (إن الدعوات الوطنية إنما ن��ت �� �غلب �عم 

د للنظرة العاملية إلحساس�م أ��ا تجري مع املصا�� الوطنية �� مجرى واحد. فإذا أر�

ا��ديدة أن تف�� وتؤ�ي ثمر�ا فمن الضروري أن تتمثل للناس موافقة للمصا�� 

  الوطنية ع�� ذلك املنوال)

و�نا تتال�� آراء كث��ة قد ت�شعب وتتدابر �� غ�� �ذا امللتقى الوا�� املأمون من جميع 

نية، وإنما فل�س املقصود بالتعليم العال�� أن يجور ع�� املصا�� الوط نواحيھ

املقصود بھ أن يبطل ال��عات ال�� تجور ع�� مص��ة العالم بأسره أو مصا�� �مم 

  �خرى �� �عاو��ا ع�� السلم وا��ضارة.

 من �وطان، 
ً
فالوطنية والعاملية ال ت�ناقضان، ألن خدمة العالم بأسره لن تض�� وطنا

  ملك��ا إ�� الطغيان ع�� �خر�ن.والسيما �وطان ال�� ال تملك القوة وال تتذرع ��ا أن 

وقد رأينا �عض املفكر�ن الداع�ن إ�� التآلف ب�ن الشعوب ع�� أساس العاملية أو 

أساس ا���ومات املش��كة ي��عون إ�� ال�شكيك �� عناصر الوطنية أل��ا ���ء يصعب 

 إ��ا قائمة ع�� الوحدة ا��غرافية فالفاص
ً
ل التعر�ف بھ وف�م معناه، فإذا قيل مثال

ب�ن �رض الفر�سية و�رض ا��رمانية فاصل اتفا�� من معظم نواحيھ، وإذا قيل إ��ا 

الوحدة ا���سية فل�س �� �رض أمة تخلو من مز�ج �جناس، وإذا قيل إ��ا الوحدة 

اللغو�ة فل�س بالالزم أن تق��ن املشاركة �� الوطن الواحد واملشاركة �� اللغة الواحدة، 

ة الدين فقد تجتمع �� �رض الواحدة عدة أديان وعدة مذا�ب من وإذا قيل إ��ا وحد

دين واحد، وإذا قيل إ��ا وحدة ا���ومة فقد يخضع الناس ���ومة واحدة مكر��ن 

مستعبدين، وإذا قيل إ��ا ال��اث التار��� ف�ذا والشك من أقوى عناصر القومية 

�تلف ع�� حكم واحد أو صلة ولكنھ ال يخلق�ا وال يمنع التفا�م ب�ن أ��اب ال��اث ا�

  ح�ومية مت�افلة.

  إ�� آخر ما يقول أولئك املفكرون الداعون إ�� التآلف العال�� و�م مخطئون فيما نراه
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 ك�ذا 
ً
وقد ناقشنا �ذا الرأي �� موقف كموقفنا ا��اضر منذ سن�ن فقلنا: (إن كالما

�سان وا��يوان، ثم يمكن أن �ساق إلضعاف املزايا ��سانية وتقر�ب الفوارق ب�ن �

 ما �� معالم 
ً
�و ال يف��� إ�� ن�يجة وال يدل ع�� مع�� مستقيم. . . قد تقول مثال

 كث��ين يولدون 
ً
��سانية ال�� تفرق ب�ن ��سان وا��يوان؟ أ�� اللغة؟ كال! فإن أناسا

 بكما ال ينطقون وال �عقلون. أ�� أعضاء �جسام؟ كال! فإنھ ما من عضو �� إ�سان إال

يقابلھ عضو مثلھ أو يقوم مقامھ �� حيوان: أ�� انتصاب القامة؟ كال! فإن �عض 

�حياء تم��� ع�� قدم�ن و�عض الناس يزحفون ع�� �ر�ع. أ�� عناصر الدم؟ كال! 

 ب�ن دم الرجل ودم املرأة و��ن دم الشيخ ودم الص�� 
ً
فإن التحليل قد يكشف فرقا

 و�ل�م من ب�� ��سان؛ وزد ع�� �ذا أ
ً
ن الدم ل�س بمز�ة ��سانية العليا، فإن أناسا

الدم و��ة تركيبھ أناس �� حضيض الذل  �� ذروة العظمة قد ير�� عل��م �� نقاوة

وا���الة. أ�� قابلية التناسل؟ كال! فإن ا��يل وا��م�� تتالقح و�� من نوع�ن، 

 
ً
ع�شة �زواج وال والبغال ال ت�ناسل و�� من نوع واحد، وقد �ع�ش الرجل واملرأة معا

  ي�سالن)

فصعو�ة التعر�ف والتفر�ق ال تنفي وجود �شياء ال�� نر�د أن �عرف�ا ونفرق بي��ا، 

والوطنية ���ء موجود الشك �� وجوده وإن �عددت عناصره ح�� �عذر ا��مع بي��ا �� 

  وطن واحد

�ت الدعوة ومن ا��طأ أن نناقض ب�ن العاملية أل��ما �� الواقع غ�� متناقض�ن، وإذا بن

إ�� التعاون ب�ن شعوب العالم ع�� أن �ذا التعاون �غض من الغ��ة الوطنية فمص�� 

  تلك الدعوة معروف من �ن، و�و �خفاق السر�ع

وإنما الصواب ما قال الفيلسوف الر�ا��� الكب�� حيث رأى أن ضمان النجاح للدعوة 

  تلك الدعوة و�ش��ك �� املعونة العاملية مكفول بالتوفيق بي��ا و��ن مصا�� �ل أمة تل��

 �عد ا��رب 
ً
و�ذا الذي نرجو أن ي�ون وأن يتوا�� إليھ شعور �قو�اء والضعفاء معا

 إ�� التعاون بي��م ع�� رعاية  ا��اضرة
ً
و�بدو لنا أن �عدد �قو�اء سي����م قسرا

  حقوق الضعفاء فينفتح من ثم باب التعاون ب�ن �ؤالء و�ؤالء
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يط�� قوي واحد ع�� أنداده �قو�اء، ول�س �� الوسع أن يتفقوا فل�س �� الوسع أن 

ع�� قسط م�ساو من املص��ة املش��كة يمنع التنافس و�حسم ال��اع. فال �غلو باألمل 

إذا قلنا إن الطر�ق ��سر ل�م و�جدى عل��م �و �تفاق ع�� التعاون بي��م و��ن 

ية ل��ق ورعاية للمص��ة ا��امعة الضعفاء، والتفا�م ع�� معاملة وسطى ف��ا رعا

ورعاية ملص��ة �مم أمة أمة ع�� حدة. فقلما ير�� فالح ملطلب من مطالب ب�� 

��سان يب�� ع�� ا��ق وت���� فيھ املص��ة، أو يب�� ع�� املص��ة و����� فيھ ا��ق، 

ا وآية الرجاء �� مص�� الدعوة العاملية أن ا��اسة ا��لقية وأن الوج�ة النفعية ف��

  .تتقار�ان وت�ساندان
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  إن �� إال أسماء

   

�� ليا�� القمر، وفيما ب�ن ا��ر�ف والشتاء، ل�س أجمل وال أروع من مشية طو�لة �� 

�اتيك لياٍل �سبح  ��راء (أملاظة) أو ما يل��ا من الطرق املعبدة ب�ن ا��دائق والرمال

بوة إن �� ما قيل �� بحار من ��ر النور و��ر ال��ارى و��ر التار�خ، بل الن

 باألسانيد أن مو��� عليھ السالم تلقى العلم �و و��تاءور ونخبة من ا��كماء 
ً
معززا

وما أذكر أن�� مش�ت ��  والعظماء بجامعة (أون) �� �ذا ا��وار، ع�� أزمنة مختلفات

�ذه الطرقات مع أحد إال سأل��: ع�� اسم َمن من العظيمات أو ا��ميالت سميت 

ملاظة؟ وما مع�� �لمة الكر�ة أو القر�ة أو القر�ى ال�� يطلق�ا الناس �ذه ال��راء با

  ع�� الطر�ق املؤدي إل��ا من غ�� طر�ق قصر البارون؟

أما مجال الصدق والتحقيق ف�و ال ي�سع  ومجال التخيل أو مجال العبث �نا فسيح

ر�ية، والكر�ة ألك�� من سطور: أملاظة �� (ا��زا) أو الـ باإليطالية ترجمة للمخزن بالع

أو القر�ى كما يكت��ا �عض�م �� الـ باإليطالية ومعنا�ا (املتح��) أو املتعرج كما ي��جم�ا 

  زميلنا (املرصفي) رحمھ هللا لو سئل ف��ا

وقد �علم أن �عض امل�ندس�ن واملف�ش�ن �� ترام مصر ا��ديدة �انوا عند �شأ��ا من 

(ا��زا) و�نطق�ا العمال �عد�م (املازا)  الطليان، و�انوا يتحدثون عن ا��زن فيقولون 

  أو أملاظة ع�� س�يل الت��يح، وخ�� من ذلك أن يقال ع�� س�يل التغليط!

و�انوا إذا ذكروا ا��طة �خ��ة قبل مدخل أملاظة ذكروا (الكرفا) أو موضع �نحناء 

أو  فينطق�ا العمال �عد�م (الكر�ة) و�عر��ا �عض�م (بالقر�ى) ع�� س�يل ا��ذلقة

  ف�ذا �و ا��د �� أصل (أملاظة) و (الكر�ة) �� غ�� تخيل وال عبث وال اخ��اع التحر�ف

أما مجال التخيل والعبث فكما قلنا فسيح، وكما �ستطيع �ل مخ��ع أن يخ��ع باب 

  ع�� ��راء!

ونحن �عرف الذين �سألون فيجيبون وال �سكتون، و�عرف الذين يخلقون �سماء أو 

توار�خ حول �سماء، فلو سئل واحد من �ؤالء: ما أملاظة؟ ومن يخلقون القصص وال
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هللا؟ أو سئل: ما القر�ى؟ ومن أي ���ء تق��ب بإذن هللا؟ فماذا تراه يقول؟  �� رحم�ا

وأي قصة ال يجوز أن تتألف وتت��م �� جواب �ذا السؤال، وتفس�� مع�� �سم�ن 

  ال��يب�ن وما ف��ما من الشعر ما �غري باالخ��اع؟

لقد رأينا كيف اخ��عت قصة (أ�س الوجود والورد �� �كمام) حول قصر م��ور 

 لفتاة �عشق�ا ف�� 
ً
 مب�يا

ً
بجز�رة (فيلة) عند الشالل؟ ورأينا أن القصر أصبح معقال

مفتون ��ا يتعق��ا من وراء البحار و���ار وا��بال والرمال؟ وملن يب�� مثل �ذا القصر 

ذا يب�� إال ل��يلولة ب�ن عاشق�ن؟ ذلك أمر معقول أد�ى إ�� إن لم ي�ن لب�ت وز�ر؟ وملا

العقل من التار�خ، ول�ذا غلب اسم أ�س الوجود ع�� القصر ح�� عرف بھ �� الكتب 

  وضاع ب�ن �لسنة و�سماع ذلك �سم الذي �سميھ بھ املؤرخون 

طاب، قال الراوي: أما أملاظة والقر�ى وقصر البارون فل�ا حديث ��اب، ونبأ مست

  يد�ش �لباب، وتتح�� بھ ال��يفة والكتاب.

فاألصل �� أملاظة (أملاسة) ع�� التحقيق، أل��ا �انت جو�رة مكنونة تحاط بالظلمات 

  والسدود، و�قام من حول�ا ا��راس و�جناد

و�انت (أملاسة) �ذه جو�رة موموقة ع�� س�يل ا��از، وفتاة معشوقة ع�� س�يل 

را��ون. ��بو�ا أل��م عشقو�ا فتعقبو�ا، وحاروا كيف ا��قيقة ال�� �علم�ا ال

يخفو��ا و�كتمون سر�ا ألن الذين �عقبو�ا �انوا ينفذون إ�� �ل سر و�حيطون ب�ل 

م�ان. . . ب�ت وز�ر والبد أن ت�ون ح�� �ستطاع نقل�ا من س�ل إ�� جبل ومن بحر إ�� بر 

�ام ��ا و�عق��ا ح�� ومن �ستان إ�� ��راء، وابن أم�� البد أن ي�ون ذلك الذي 

�ستطيع أن يخيف الوز�ر ع�� فتاتھ و�ستطيع فوق �ذا أن ��تدي إل��ا حيثما ضللھ 

عرفنا السر إذن  املضللون، وأن يطمع �� اغتصا��ا ولو حما�ا منھ الكماة املست�سلون 

ووضعنا أيدينا ع�� مفتاحھ املكنون، ولم يبق إال أن نتعقب املتعقب�ن إ�� حيث 

  خفقون يف��ون أو ي

قال الراوي: وخرج �م�� الصغ�� يت�سم �خبار، و�جوب �قطار، و�تقلب ب�ن ا��زر 

والبحار، فوقف ع�� �ل جز�رة، ومخر �� �ل بحر، وسأل �ل راكب، وتح�� عند �ل 
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 طر�ق؛ إ�� أن أراد هللا اللقاء، وأذن بانقضاء الفرقة وا��فاء. فوقع ا��ب الوامق ع��

 ن �ل سؤال، ألنھ ساحر يضرب الرمل و�عرف طر�ق الرمالاملسئول الذي يجيب ع

قال لھ يا ب��، إن نجم صاحبتك �� الرمل ول�س �� املاء، فاخرج إ�� ��راء مصر 

 من بحر الروم، وع�� ملتقى ا��ط�ن من �ذين البحر�ن، 
ً
 من بحر القلزم و�عيدا

ً
�عيدا

او�ذ، وأدن إ�� قصر وامش كذا مئات من ا��طوات، واتل كذا صفحات من الر�� والتع

شامخ وصرح باذخ، فاحمد هللا ع�� بلوغ املراد، وانحر �ناك ا��زور للقصاد والوراد، 

ولكن حذار أن يخدعوك، وإياك إياك أن �س��جعوك، فإنك إن دخلت القصر الشامخ 

وجدتھ خواء ال أن�س فيھ، فزعمت أ��م �انوا فيھ ثم تر�وه ين�� من بناه، ونكصت 

حذار يا ب�� أن  ت ع�� مدى ��ظات من ديار ا��ب�ب املوعودع�� أعقابك وأن

فإذا بلغت تلك القصور، فال تقف عند�ا إال  يخدعوك، وإياك إياك أن �س��جعوك

ر�ثما تنحر ا��زور، وتنصب القدور، وتطلق البخور، و�شكر ر�ك الش�ور، ثم دع 

وعند املنح�� القصر املعمور، واضرب �� ا��الء امل��ور، ف�نالك تنح�� وتدور، 

�ستقبل مطالع النور، ومنازل البدور، وتنادي يا أملاسة يا أملاسة فينكشف املستور، 

و�نفتح ما وراء السور، و�� منك ال�شارة يوم تقام �عراس و�شدو �� ال�� قمري 

  السرور، و�ش�� ا��بور 

. . دنت  قال الراوي، فلما جاوز القصر، وانح�� إ�� القفر، صاح وا فرحاه! وا طر�اه.

  القر�ى وا��مد �!

و�ان وراءه م��ل �سماء الذي حضر �ل �سمية �� �رض والسماء، فقال: �ذا �و 

  �� (القر�ى). . . فسمع الناس الدعاء، و�انت (الكر�ة) ع�� منعرج ال��راء!

قصة أين م��ا قصة أ�س الوجود والورد �� �كمام؟ وأين التوفيق ب�ن أملاظة والقصر 

ب��راء مصر ا��ديدة، من التوفيق ب�ن أ�س الوجود ومعابد البطالة بجز�رة ال�ندي 

  الشالل؟

�� ليلة من ليا�� القمر املا��� كنت أتم��� مع صاحب ُ�ستحب ا��ديث معھ ع�� 

مقر�ة من تلك ال��راء، فبدر السؤال الذي بدر قبل �ن عشرات املرات، وكنت 
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) و (الكرفا) �� �لمت�ن م��لت�ن، أستطيع �يجاز فأروي لصاح�� قصة (ا��زا

وأستطيع �طالة فأ��� لھ رواية مس�بة تطول وتطول، ثم �عاد فتجر من ورا��ا 

ع�� �يجاز، وأفضت �� �خ��اع والتلفيق ع�� نحو يجمع ب�ن  الذيول. فآثرت �طالة

التار�خ والرواية، وذكرت السنوات وسميت �سماء وأ��بت ا��ديث بالتعليق، 

ي ينوب عن (التأثر) والتصفيق، وان��يت من القصة �أن�� أشكك ف��ا، وألقي الذ

التبعة ع�� ناقل�ا وحاك��ا، ف�ان ش�ي مدعاة لقبول�ا، وا��نوح إ�� تصديق�ا، والنفرة 

من مكذب��ا، ثم ان��ت �طالة إ�� مدا�ا، فأردت أن أصل�ا بإيجاز من غ�� ��م��ا 

�يبة ال�� قو�لت ��ا ا��قيقة الواقعة، فلعل�ا �انت وسدا�ا، فال �سأل�� القارئ عن ا�

ابلغ من ا��ماسة ال�� قو�ل ��ا التلفيق و�خ��اع، وال ���ب�� كرا�ة ا��زن والكرفا 

فإ��ا لن تروق القلوب الفتية كما تروق�ا أملاسة والقر�ى، و�كذا معظم ا��قائق 

وحشة! وكم للو�م من  وكم ل��ق من ومعظم �و�ام ومعظم �سماع ومعظم العقول 

حظوة! وكم من الناس يأبون أن يصدقوا ما يرون و�سمعون ألن صدق ا��ياة أليم، 

  فإذا �م يصدقون من ي��بون الصدق ع��م ألنھ ��اب مزخرف وث��

وعدنا �� الطر�ق فإذا نحن ع�� مقر�ة من م��د يتوسط ب�ن القصر واملنح��، فعاد 

ول: وأظن �ا�نا �ان موضع ا��ذور والقدور، صاح�� يقول و�أنھ ي�تقم م�� بما يق

  ومقام الصالة من ذلك ا��ب الش�ور!

  قلت: مر��! مر��! ف�كذا قال الراوي و�س�ت، و�كذا يفيد التعليم �� السامع النجيب!

  يقول شكسب��: وماذا �� اسم؟

  كث�� يا شكسب��!
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  ��ك �الب�ي

   

ذلك معناه ا��ر�� كما نراه  املكظوم ال��ك �� صورتھ ا��سدية تنف�س عن ا��سد

رأى الع�ن. فال��ك �� صورتھ ا��سدية حركة متتا�عة �� الصدر وا��لق والفم يك�� 

��ا تجدد ال�واء �� ا��سم املكظوم، ف�شعر ع�� أثر �ذه ا��ركة بطالقة �عد ح�س، 

 وخليق ��ذه ا��قيقة ا��سوسة أن تقودنا إ�� عرفان مع�� ال��ك وفرج �عد ضيق

 تنف�س عن النفس املكظومة،  من الوج�ة النفسية، أو من الوج�ة الفكر�ة
ً
ف�و أيضا

ول�ذا تك��  أو الفكر املكظوم، و�و �عو�ض ل��ر�ة الضا�عة، والطالقة ا��دودة

ول�ذا �ش��ر �مم ال�� طالت ف��ا ع�ود �س�بداد بك��ة  ا��اجة إليھ �� أيام �س�بداد

ور�ما �ان �ذا مرجع الش�رة ال�� اش��ر  امل��كة ب�ن أبنا��االتنكيت، وشيوع النوادر 

��ا املصر�ون �� طوال العصور الغابرة، ح�ن �انوا ُي�تلون بالدولة الطاغية �عد الدولة 

الطاغية، تنال�م بالعسف وا��ور، و�نالو��ا بالن�ات والنوادر، فإذا �م يلوذون من 

  ع�� �نتقام. ال��ك بدرع �عي��م ع�� الص�� وسالح �عي��م

فاملس�بد املسيطر ع��  ولالس�بداد موقفان متناقضان من ال��ك والضاحك�ن

الناس با����وت والطغيان ير�د أن ��ول�م و���ل م��م م��لة القداسة والت��يھ، فال 

يحب أن يصبح بي��م عرضة لل��ك، وال أن يج��ئوا عليھ بالعبث و�س��زاء، ولو من 

أنھ يضيق عل��م ا��ناق، وأنھ ي����م إ�� التنف�س عن صدر�م  ولكنھ �علم وراء ظ�ره

بوسيلة من الوسائل، ولو ع�� حسابھ كما يقولون إن لم تكن ثمة وسيلة أخرى. ول�ذا 

يقر�ون إل��م فئة من امل��ك�ن  -و�� مقدم��م �تلر  -قيل إن الزعماء الناز��ن 

مة وا��اصة، و�ج��دون مع واملتندر�ن �سمعون م��م ن�ات ا��ما��� وف�ا�ات العا

ع��م ما استطاعوا، لي��ك الشعب و�حتفظ  �ذا �� تحو�ل الن�ات والف�ا�ات

ولست أذكر أن أ��اب الدعوة  ا���ام املس�بدون ��الة الر�بة والوقار �� وقت واحد

الناز�ة غضبوا ل���ء قبل ا��رب كغض��م لقول ا��صوم عن الشعب �ملا�ي إنھ 
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لف�ا�ة، وأنھ ال �عرف ال��ك وال��ر�ة، وإال ملا طال ص��ه شعب محروم من ملكة ا

  ع�� املظا�ر ا���ومية ال�� �� أد�� �شياء إ�� ال��ك وال��ر�ة!

فقد أثارت �ذه ال��مة غضب جو�لز وتالميذه فأوعزوا إ�� ال��ف الناقدة عند�م أن 

يل ع�� تقيم الدليل ع�� بطال��ا، وراحت �ذه ال��ف �عقد عند�م أن تقيم الدل

بطال��ا، وراحت �ذه ال��ف �عقد املبار�ات أل��اب النوادر والتعليقات الف�ا�ية 

و�غر��م ع�� الظ�ور تارة بالتنو�ھ والثناء، وتارة با��وائز وامل�افآت. و�انت البدعة 

الشا�عة �� تلك �يام بدعة تقص�� املال�س و�فراط �� التجرد ب�ن ال�ساء �ور�يات 

نيات، فا��ال املتندرون ع�� �ذه البدعة بالتنكيت وال���يف واتخذو�ا وم��ن �ملا

 للمبار�ات واملسابقات. وأذكر من نوادر�م �� ذلك نادرة ال بأس ��ا فاز صاح��ا 
ً
�دفا

 دخل امل��ل فرأى امرأتھ �� كساء جديد �شبھ 
ً
بإحدى ا��وائز �و��، و�� أن رجال

تھ قائلة: أال �علم يا فالن أن�� ظفرت بخائط أكسية ا��مام �� القصر وا��فة، فبادر 

  ي�يع�� الكسوة ال�� أحتاج إل��ا بالتقسيط؟

 وقال: (وأظن �ذا �و القسط �ول من الكسوة؟. . .)
ً
  فنظر إل��ا حانقا

واعتقد الدعاة الناز�ون أ��م أبطلوا ��مة خصوم�م بجملة �ذه الن�ات، وأث�توا 

بنجوة من  -ع�� أن الواقع  ينكر�ا عليھ املنكرونللشعب �ملا�ي ملكة الف�ا�ة ال�� 

أن أبناء ا��واضر �� أملانيا ال تفو��م  -املفاخرات القومية وا��صومات السياسية 

النكتة الالذعة، وال تخلوا �عليقا��م ع�� ا���ام والنظم ا���ومية من الف�ا�ة 

وموس�و ولندن الصادقة، وإن لم يبلغوا ف��ا شأو أبناء العواصم �خرى كفينا 

  و�ار�س

و�غلب ع�� اعتقادنا أن الصرامة الناز�ة قد ��ذت �ذه امللكة ولم تقتل�ا، ألن �ذه 

الصرامة تل�� الناس إ�� التنف�س عن صدور�م بالن�ات والف�ا�ات، و�ل ما �نالك 

تنطلق ع�� �لسنة وال �� ال��ف كما تنطق �� البلدان ال�� تملك القول  أ��ا ال

أو من أملانيا ع�� العموم  -وقلما خرج من برل�ن  ت�ت�� ف��ما با���ر الشديدوال�شر وال 
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��في أو ناشر أو مذ�ع من الذين أقاموا ف��ا أيام ا��رب إال جاء معھ بجعبة حافلة  -

  بالنوادر والف�ا�ات ال�� ي��امس ��ا أبناء برل�ن وميونيخ وغ���ما من ا��واضر الك��ى 

ي �ان يذ�ع من أملانيا ��طات �ذاعة �مر�كية املعروفة أحد �ؤالء وليام ش��ر الذ

باسم (اتحاد �ولومبيا) وق��� �� أواسط أور�ا سبع سنوات ثم غادر�ا �عد أن ضاقت 

 �ستحق عناء التبليغ
ً
  بھ ا��ال و�عذر عليھ أن يبلغ سامعيھ ش�ئا

ھ �لھ �� ضاقت بھ أسباب �ذاعة أل��م �انوا يحذفون معظم كالمھ أو يحذفون كالم

�عض �يام، و�انوا إذا حذفوا كالمھ �لھ خشوا أن �عزو السامعون ذلك إ�� شدة 

الرقابة ع�� �نباء فاعتذورا عنھ �غ�� علمھ قائل�ن: إنھ ال يذ�ع الليلة ألنھ تأخر عن 

املوعد! ولم يقولوا إنھ ال يذ�ع ألن الكالم الذي أعده لإلذاعة قد حذف �لھ، أو لم يبق 

وحاول �� بداية �مر أن �عا�� ذلك بما �� وسعھ  تغرق الوقت املقدور ألنبائھمنھ ما �س

فأقلع عن الصراحة ما استطاع و�عرَّض م��ا بالتلميحات و�شارات وتحميل الل��ة 

 من معا�ي ال��ر أو التوكيد أو �يحاء. فما راعھ ذات يوم إال رقيب يالزمھ 
ً
ش�ئا

حمر، و�ق�س الفواصل ب�ن جملة وجملة �� أثناء و�ش�� ع�� �عض ال�لمات باملداد � 

 من أن ي�ون املت�لم قد أراد بطول الس�وت أن يلفت السامع�ن إ�� أطواء 
ً
�لقاء حذرا

كالمھ السابق أو املقبل. فلما استحال عليھ أن يقول �ل ما ير�د، وأن يقول �عض ما 

 من الرحيل، ير�د، وأن يقول باإلشارة والس�وت ما �ستحق أن يقال، لم ي
ً
جد بدا

فرحل و�� ذاكرتھ وأوراقھ جعبة من ا��واطر وا��وا��� والتعقيبات تن�� العالم 

 من الكتب النادرة 
ً
 كتابا

ً
بأضعاف ما �ان ي�ب��م بھ �� أحاديثھ ورسائلھ، وضم��ا جميعا

�� تار�خ ا��رب ا��اضرة، فما انق��� ع�� صدوره عام واحد ح�� �ان قد أعيد طبعھ 

  تثما�ي مرا

�� �ذا الكتاب طَرف من ف�ا�ات أ�ل برل�ن وف�ا�ات املوقف �نالك ع�� �جمال، 

حاجة ال  -إ�� ال��ك  -تدل ع�� أن ��سان �� إبان ا��طر يحتاج إ�� منفس الف�ا�ة 

مع�ا باملوت أو العذاب، أل��ا حاجة فردية شعبية ال حيلة ف��ا ل��رب وضرورا��ا  يبا��

  ال بد من التنف�س أو �نفجاروال للسطوة وطغيا��ا. ف
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قال فيما رواه من تلك النوادر إن مدير مص��ة الوقاية ن�� إ�� الناس أن يبكروا 

بالنوم أول الليل قبل موعد الطائرات املغ��ة. ف�ان أناس م��م �ستمعون ن��ھ 

  وأناس يؤثرون الس�ر وانتظار املوعد و�م أيقاظ

 بمختلف فإذا انطلقت زمارات �نذار أقبل الال 
ً
جئون إ�� ا��ا�ئ ي�� �عض�م �عضا

أسعد هللا صباحكم!. . . تلك تحية الذين بكروا بالنوم فلما اس�يقظوا تبادلوا  التحيات

  التحية ال�� �عودوا أن ي�بادلو�ا عند اليقظة

أسعد هللا مساءكم!. . . تلك تحية الذين لم يناموا �عد، ف�م ي�بادلون تحيات 

يل �تلر!. . . تلك تحية الذين ناموا من أول ا��رب، وال يزالون � السامر�ن �� املساء

  نائم�ن. . 

وقال إن أ�ل برل�ن يزعمون أن �تلر وجورنج وجو�لز ركبوا طيارة فسقطت و�ل�وا. . . 

إ�� ال��ر من  �ور�ما �انت ف�ا�ة املوقف أد� ومن الذي نجا؟. . . الشعب �ملا�ي

من ذلك ما سمعھ املراسل من �عض أ�ل (�ولون) ف الف�ا�ة ال�� يخ��ع�ا ا����عون 

  وأكد صدقھ، و�و ��يب لوال أن ا��روب ال تخلوا من ��يب

قال: إن الكساوى الرسمية قد ك��ت �� البالد �ملانية أثناء ا��رب ح�� �عذر التمي�� 

 من سالح الط��ان ال��يطا�ي تل�أت بھ طيارتھ ع�� مقر�ة من  بي��ا
ً
فمن ذلك أن ضابطا

 من النجاة ل�سليم نفسھ، وتوقع أن �و 
ً
لون ف�بط ع�� �رض ودخل إ�� املدينة يا�سا

يقبض عليھ الشرطة أو من يصادفھ من رجال ا���ومة فلم يقبض عليھ أحد ممن 

 رأوه، بل �انوا يقفون لھ و�تلقونھ بالتحية و�خلون لھ الطر�ق فاطمأن �عض �طمئنان

انية يحمل�ا الضباط الطيارون عادة �لما حلقوا و�انت معھ ورقات من عملة النقد �مل

فوق أملانيا، فخطر لھ أن يم��� �عض الوقت �� دار للصور املتحركة ر�ثما يتفق لھ ما 

فطلبت منھ العاملة نصف �جر املكتوب ع��  مقدور لھ من �عتقال أو النجاة �و

حيث سلم نفسھ إ�� ثم خرج من دار الصور إ��  التذكرة، ألنھ يل�س الكسوة العسكر�ة

ديوان ا���ومة، وذكر ل�م أنھ أم��� �عض الوقت �� املدينة ولم يقبض عليھ أحد. 

فلما سألوا عاملة التذاكر فيمن سألوه: �ل �عِت �ذا الرجل تذكرة ��ضور الصور 
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قالت �عم. و�نصف �جرة مع السرور، ألننا ال نظفر �� �ل ليلة  املتحركة �ذا املساء؟

ذلك أن الضابط �ان يحمل ع�� كتفھ �ذه ا��روف  �تلر املمتاز!برجل من سالح 

الثالثة: (س. �ـ. م) أي سالح �وا�ي مل�ي. . . فف�مت العاملة وف�م السابلة مع�ا أن 

ا��روف اختصار لسالح �تلر املمتاز، و�و أحق �س��ة عند�م بالتوق��، وأندر�ا �� 

  أطراف البالد!

ت القدر، وعندما تجب الف�ا�ة ع�� الناس ال إن ��ت �ذه القصة ف�� من ف�ا�ا

  ولكنھ ��ك �الب�ي تندر بي��م ف�ا�ة �قدار

  وصدق ابن الرومي حيث قال:

  إن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

   
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن ي�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��

َ
  أل

     
  ومن �ان �� وسعھ �سلية الف�ا�ة، ففي وسعھ من ال�سلية كث��.
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  نحو من النحو!

   

عن العالقة ب�ن ك��ياء املتن�� وولعھ بالتصغ�� �� ال��اء، وإنھ (. . . �علم ما كت�تموه، 

 كما يقول 
ً
 محتقرا

ً
 أو �ستخف متعاليا

ً
 مخنقا

ً
 ح�ن ي��و مغيظا

ً
أك�� ما ُيرى مصغرا

عن �و�ف�� وا��و�دم والنو��ية و�حيمق و�عّ�� والشو�عر وأ�يل والزمان وأ�يل 

وقلتم (أنھ إذا لم يصغر امل��ّو  ضر��االعصر إ�� آخر �ذه �مثلة ال�� أك��تم من 

  باللفظ صغره باملع��، ف�ان أعداؤه اللئام عنده ش�ئا قليال كما قال:

  يؤذي القليل من اللئام بطبعھ ... من ال يقلكما يقل و�لؤم

وإنھ قد يلعب ��ذا �حساس املائل �� نفسھ ع�� الدوام لعب املرء �عادة مغروسة فيھ 

  كقولھ فيتخذ منھ نكتة نحو�ة

  ع�� ذكر اب�� عضد الدولة:

  و�ان ابنا عدو �أثراه ... لھ ياءي حروف أن�سيان

ير�د أن يقول: إذا �اثر العدو عضد الدولة بابن�ن �اب�يھ فجعل هللا اب�� العدو كياءين 

  تضافان إ�� �لمة إ�سان ف��يدانھ �� عدد ا��روف وتنقصانھ �� القدر.

يد �حساس بالصغر واعتاد التصغ�� باللفظ ثم قلتم: و�ذا غ�� غر�ب من رجل شد

  وعرف عنھ إدمان �طالع ع�� كتب النحو).

 ع�� مقالة �� مجلة الثقافة لبعض�م يقول ف��ا: إن �ذا من طغيان 
ً
(وقد اطلعنا أخ��ا

النفسانيات ع�� �دب، وأن التصغ�� �� شعر املتن�� لم يكن لتك��ه وإنما �و أداة من 

ا شعراء �ذا الفن �� �دب العر�ي و�� غ��ه من �داب: أداة أدوات ال��اء �عرف�

لصيقة بفن أد�ي بذاتھ ال وليدة لطبيعة نفسية عند من �ستخدم�ا، ول�ست �ناك 

رابطة تالزم ب�ن التك�� والتصغ�� ح�� وال �� شعر املتن�� نفسھ ألنھ قد �ستخدمھ 

  للتعظيم كما قال:

  ملنوطة بالتناديأحاد أم سداس �� أحاد ... لييلتنا ا

  إ�� آخر ما جاء �� مقالة الثقافة.
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ف�ل لكم أن تدلوا برأيكم �� �عقيب ال�اتب ألنھ تفس�� لرأيكم وفيھ بيان ملسألة من 

  النفسيات و�دب؟. . . ا��) مسائل

  دمحم جابر

والذي نراه �� التعقيب الذي أشار إليھ �ديب أن استعمال التصغ�� للتعظيم ال 

ھ للتحق��، وأن صيغة التصغ�� ل�ست أداة لصيقة ب�ل ��اء كما جاء يبطل استعمال

�� مقال ال�اتب بمجلة الثقافة، فال يزال استخدام املتن�� �ذه الصيغة بتلك الك��ة 

 يرجع إ�� خالئقھ ال��صية و�رجع البحث فيھ إ�� 
ً
ال�� لم �ع�د �� شعر غ��ه أمرا

ألن �دب قبل �ل ���ء �عب�� عن شعور، النفسيات ال�� ال انفصال بي��ا و��ن �دب، 

  ول�س أو�� من النفسيات بالبحث �� �ل شعور.

فل�ست صيغة التصغ�� أداة لصيقة بال��اء، ولم نر�ا قط ��ذه الك��ة �� أشعار 

  ال��ائ�ن املنقطع�ن ل�ذا أو املش�ور�ن بھ قبل سائر �بواب.

للغة العر�ية، وإنما اش��ر بھ واملتن�� لم يكن من شعراء ال��اء املش�ور�ن بھ �� ا

  شعراء آخرون �ا��طيئة وجر�ر والفرزدق ودعبل وابن الرومي ع�� التخصيص.

  فلم لم يك�� التصغ�� �� أشعار �ؤالء ال��اءين؟

 ��ذا �كثار؟
ً
  ولم �ان املتن�� منفردا

مرجع �مر إليھ ال إ�� ال��اء، وأقرب ���ء أن يخطر ع�� البال أنھ صبغ ��اءه 

تھ النفسية فأختلف من �ذه الناحية أل��ا �� ناحية �ختالف ب�نھ و��ن غ��ه بصبغ

ع�� أن ال��اء ضروب ول�س ضرب واحد �� اللغة العر�ية أو فيما  من ال��ائي�ن

ومرجع �مر �� �عدد ضرو�ھ إ�� �عدد النفوس و�عدد �مزجة  عدا�ا من اللغات

  ي��وهو�عدد الشعور الذي �شعر بھ ال�ا�ِ� نحو من 

  ف�ناك ��اء الرجل الوضيع امل��ن

  و�ناك ��اء الرجل املتك�� العز�ز

  و�ناك ��اء الرجل امل�ذب الشر�ف

  و�ناك ��اء الرجل املتوقح البذيء
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 و�ناك ��اء ال��كم وال��ر�ة، و��اء العنف واللدد، و��اء النقد و��اء �يذاء

ا��س والعاطفة، ول�س  ومناط التفرقة بي��ا �و النفسيات وما �شملھ من فوارق 

  املرجع ف��ا ا�� باب �� علم النحو يت�لم ع�� مواضع التصغ��

وأ��ب ��� يقال �و أن املتن�� لم �ستصغر امل��و�ن ولم يك�� من التصغ�� ألنھ 

  متك��، بل أك�� منھ لس�ب أخر. . . ثم ال يدري أحد ما �و ذلك الس�ب آخر؟

 لالستصغار؟ أي ��ب لم يمتنع �ستصغار �س�ب التك��؟ ولم ال
ً
 ي�ون التك�� س�با

�� ذلك؟ بل أي مخالفة فيھ للمعقول واملع�ود! بل أي ��� أقرب منھ إ�� الف�م 

  والتعليل؟

أيمتنع �ذا القول ألنھ من النفسيات و�ل ما �ان من النفسيات ف�و ممنوع غ�� 

  مقبول؟

 ال �عرف نحن مصدره ق��� بمنعھ وتحر�
ً
 مج�وال

ً
مھ وإقصائھ من أيمتنع ألن قرارا

  عالم الفرض والتقدير؟

 ع�� الك��ياه، وال ننفي أن التك�� مطبوع ع�� 
ً
 مطبوعا

ً
إننا ال ننفي أن املتن�� �ان متك��ا

أن �ستصغر الناس، وال ننفي أن صيغة التصغ�� �ستعمل للتصغ�� والتحق��، فلماذا 

  ننفي ولع املتن�� بالتصغ�� مرجعھ إ�� طبيعة الك��ياء فيھ؟

ا؟ للنفسيات ال�� �سمع باسم�ا من �سمع فيظن أ��ا ��اب حائل ب�ن املتن�� ملاذ

  و�ستصغار بصيغة التصغ��؟

أما أن املتن�� قد أستعمل التصغ�� للتعظيم والتكب��، ف�و إذا �� ال يمنع أن 

 للتصغ��، بل �و �صل والتعظيم مجاز عارض عليھ
ً
  التصغ�� �ستخدم أيضا

أو قل سامع  - ليمات �� أيدي الفقراء، في��ء سامع بالنفسيات يقول أحد إن�� رأيت امل

فيقول: كال. كال. �ذا �عيد! �ذا غ�� معقول! �ذا إقحام  - باالقتصاديات 

لالقتصاديات �� شئون ا��س والعيان! ألن�� رأيت �عي�� املليمات �� خزانة املصرف 

  الكب��، و�� خزانة الغ�� العظيم!
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ي يبطل باب التصغ�� للتصغ�� جملة واحدة ألن �عم ظر�ف كذلك الكالم الذ

  التصغ�� قد أستعمل حينا �� مع�� التكب��. . .!

ع�� أن الب�ت الذي قيل إن املتن�� خالف بھ �ذه السنة ال يدل بمع�� من معانيھ ع�� 

ف�و يقول �� وصف الليلة ال�� ضاق  أنھ قد ���� فيھ الك��ياء أو ���� عادة �ستصغار

ومن امل�سور أن ي��ظ القاري  سداس �� أحاد ... ليلتنا املنوطة بالتناديأحاد أم  ��ا:

ل��ة التأفف �� تصغ��ه تلك الليلة امل��مة، �أنھ �ستك�� أن �عروه الضيق من ذلك 

و�بھ مع ذلك �ان ينوي التعظيم والتقد�س لتلك  ال���ء الصغ��، وإن �� بھ املطال

و�ستك�� عل��ا أن ت��مھ وتثقل عليھ، ف�ل �لمة �� الليلة امل��مة وال ينوي أن يتأفف م��ا 

قصيدة واحدة تبطل عشر�ن �لمة �� عشر�ن قصيدة!؟ و�ل يحصل �ل �ذا ألجل 

  خاطر (النفسيات) قدس هللا سر�ا و�ارك �� عمر�ا!

 من �اتب املقال الذي أشار أليھ �ديب صاحب ا��طاب أن يزعم أن 
ً
ولقد �ان كث��ا

غة التصغ�� ي�ساو�ان، فأما أن يقول إن التحق�� �و املمتنع ا��ق�� والتكب�� �� صي

الذي ال يقبل، وأن �ستصغار من جانب التك�� املطبوع ع�� الك��ياء �و الغر�ب 

  املر�ب فتلك نفسيات � در�ا من نفسيات!! وفنون حما�ا هللا من فنون!!

 ملا وما �شك �� أن �ديب (دمحم جابر) رجل ير�د أن ي��ك وال ير�د 
ً
�� ا��قيقة تفس��ا

�و غ�� عن التفس��؛ فإن لم يجد شبعھ من ال��ك �� طراز تلك النفسيات ومعرض 

تلك الفنون فغاية ما عندي من القول أن املتن�� رحمة هللا لم �شرف�� بأمانة سره، ولم 

يطلع�� ع�� دخائل صدره، فإذا �ان قد ذكر لبعض�م أنھ لم يولع بالتصغ�� لقصد 

�و وذمتھ فيما ادعاه، ولألديب عليھ اليم�ن ا��اسمة إن تردد �� قبول التصغ�� ف

دعواه!. أما نحن فغاية ما �علمھ أن املتن�� �ان رجال متك��ا، وأن املتك�� �ستصغر 

  الناس فال ��ب أن يولع بصيغة التصغ��. و�ذا حس�نا وحسب القاري فيما زعمناه
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  سس �صالحأ

   

أو �صالح ا��زاف، قلما ينفع وقد يض�� و�ع�� باإلصالح املرتجل أو  �صالح املرتجل،

�صالح ا��زاف �ل إصالح ال ينظر فيھ إ�� ا��اجة ال�� تدعو إليھ، وال إ�� �ساس 

الذي يقوم عليھ. ف�و �الدواء الذي �عطى قبل معرفة الداء، أو �العالج الذي �عا�� بھ 

ألن الشأن فيھ أن  -إن ضار  - فة واتفاقا، و�ض�� ا���الء �ل داء: يفيد إن أفاد مصاد

يض�� فال بد ل�ل إصالح من أساس يقوم عليھ، ومن حاجة �غ�� ف��ا بمقدار�ا وع�� 

حسب الب�ئة ال�� ت�شأ ف��ا وال بد ألولئك �لھ من تقدير ��يح لكث�� من �مور نقول 

ملتحدثون �� مصر ذلك الن حديث �صالح �� العالم يجري ع�� �ل لسان، و�نقلھ ا

ليق�سوا عليھ ما يقبل املقياس، و�خاصة ما نقلتھ �نباء ال��قية عن (مشروع بيفردج) 

�� البالد �نجل��ية، وما يرتبط بھ الشعب ال�� ال عداد ل�ا �� نوا�� السياسة 

و�قتصاد و�خالق وال نر�د �نا تفصيل القول �� �ذا املشروع، فل�ذا التفصيل وقتھ 

د ألينا البحوث املس�بة ال�� أحاطت بھ من جانب القبول ومن جانب �ن�ار، ح�ن تر 

 - أو ببعض �ساس  - ومن جانب آخر غ�� القبول و�ن�ار و�و �ع��اف باألساس �لھ 

ثم التعقيب عليھ باإلضافة أو التعديل. فحس�نا �ن أن نقول إن املشروع �شتمل ع�� 

لعاطل�ن ووقاية �طفال وتأم�ن ال��ة العامة النظم ال�� تكفل إعانة ال��زة وا

و�عو�ض املصاب�ن �� �عمال القومية، وما شا�ل ذلك من ضروب �عانة والصيانة 

وال��فيھ. حس�نا �ذا �ن إ�� أن يح�ن �وان للبحث املفصل �� أجزائة، واملقابلة 

و�� البالد الشرقية املفصلة ب�نھ و��ن نظائره من مواطن �صالح �� البالد املصر�ة، 

  - ع�� التعميم. إال أن الوقت قد حان 
ً
إلقامة �ذه املشروعات  -بل حان جدا

�صالحية �ل�ا ع�� أساس�ا القو�م، حذرا من يوم نصاب فيھ باإلصالح املرتجل أو 

�صالح ا��زاف، فال ننجو من غوائلھ إال �عد حرب أخرى �ا��رب ا��اضرة، وساءت 

  ص�بة سواء!تلك من نجاة �� وامل

  �ذا �صالح ع�� أي أساس يقوم؟
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إن �عض الفضالء الذين عقبوا ع�� مشروع بيفردج �� مصر قد ف�موا منھ أنھ غلبة 

للمذ�ب ا���ومي ع�� املذ�ب الفردي �� معقل الفلسفة الفردية، و�و البالد 

من وقبل التعقيب ع�� �ذا الف�م ال غ�� لنا عن بيان وج�� ملا نقصده  �ن�ل��ية

 املذ�ب ا���ومي واملذ�ب الفردي �� صدد �ذا �صالح، وصدد �ل إصالح من قبيلھ

 ب�ن �مم �ور�ية، ولك��ا �عد �ذا ال�شعب 
ً
فاملذا�ب �جتماعية ت�شعب كث��ا

تنحصر �� طرف�ن اثن�ن جامع�ن، و�ما توسيع ا��ر�ة الفردية أو توسيع الرقابة 

والناز�ة والفاشية  سيع ا��ر�ة الفرديةفالديمقراطية تميل إ�� تو  ا���ومية

  -والشيوعية 
ً
وأنصار الديمقراطية يرون أن  تميل إ�� توسيع الرقابة ا���ومية -أيضا

الرقابة ا���ومية ي�ب�� أن ت�ناول �قل �قل من شئون �فراد ا��اصة والعامة، وال 

اب شديد وقدر مقدور تمتد إ�� شأن من شئون العقيدة أو ال��بية أو املعاملة إال بحس

  ال يتجوز �� املز�د

وأنصار الرقابة ا���ومية ينوطون با���ومة تدب�� ال��وة العامة وتدب�� ال��بية العامة 

وال�يمنة ع�� �عمال ورؤوس �موال والعالقة ب�ن أ��اب املصا�ع وعمال�م 

�ة أو ديوان وأ��اب املتاجر واملش��ين م��م، �أنما جميع �ؤالء موظفون �� شركة كب�

وامليل الغالب ب�ن �نجل�� �و امليل إ�� ا��ر�ة الفردية سواء تمثلت ��  كب��

  الديمقراطية أو �� نظام من النظم ال�� �ش���ا وتؤمن بصالح�ا.

نزع القوم إ�� ذلك �� مسائل �قتصاد، و�� مسائل السياسة، و�� مسائل �خالق، 

��ر�ة الفردية عند�م �� النعمة ال�� ال �عد و�� مسائل �داب والفنون والعلوم. فا

ل�ا �عمة، وا���ومات �ل�ا عند�م إنما �� وسيلة من وسائل تحقيق �ذا النعمة 

 الك��ى: معيار صالح�ا �و مقدار فالح�ا �� تحقيق �ذه الغاية ال�� ال �علو�ا غاية

وتخلص مذ�ب القوم �ذا �� كتاب �ر�رت سب�سر عن الفرد والدولة، أو عن 

 من م�ان الدولة(
ً
 مل�ان الفرد، وحدا

ً
وساعد القوم ع��  ��سان) وا���ومة، تكب��ا

�يمان ��ذا املذ�ب أ��م من قديم الزمان فرديون غالون �� حب ا��ر�ة الفردية، أو 

 باتفاق الزمان وامل�ان، وأحداث ا��ياة، 
ً
 ونفسيا

ً
 وجغرافيا

ً
�م فرديون تار�خيا
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رة منعزلون، وأقاليم�م �انت فيما م��� واليات �م س�ان جز� وتطورات النفوس

 ال يدين ل���ومة العامة �غ�� 
ً
 مستقال

ً
منعزلة �شبھ أن ي�ون �ل أم�� �� والية مل�ا

�عودوا أن ت�ون �ل سفينة �أ��ا وحدة مستقلة فوق  الوالء من �عيد؛ و�م ر�اب سفن

و�م من سالالت املاء وتحت السماء؛ و�م تجار يحرصون ع�� حر�ة �خذ والعطاء؛ 

الشمال (الضبا�ي) ال�� �عود أ�ل�ا �يواء إ�� املنازل �أ��ا القالع وا��صون ال يطرق�ا 

  طارق �غ�� إذن من أ��ا��ا.

أف�ستطيع أن نقول اليوم إن مشروع �صالح ا��ديد  ف�م حر�ون فرديون معرقون 

 ع�� عقب وخرج ��ز�مة ا��ر�ة ال
ً
فردية �� معاقل قد قلب �ذه �وضاع جميع�ا رأسا

  الديمقراطية؟

إن قلنا ذلك فنحن ناقضون ملنطق ا��وادث، بل منطق ا��رب ا��اضرة ع�� 

ا��صوص ألن ا��رب ا��اضرة �� صميم لبا��ا حرب ب�ن املعسكر�ن املتقابل�ن: 

  معسكر ا��ر�ة الفردية ومعسكر الرقابة ا���ومية.

لديمقراطية، وال ت�تصر عل��ا فمنطق ا��وادث إذا انتصر الديمقراطيون أال ��زم ا

وجائز أن تقت�س الديمقراطية �عض  الرقابة ا���ومية �� نطاق واسع �عيد �ماد

ولكن الذي ال يجوز أن  ا��سنات من النظم �خرى ال�� تقبل (�ندماج) �� ب�ي��ا

ت�تصر فيصاب مبدأ�ا بال�ز�مة، و���دم أساس�ا الذي قامت عليھ إنما ا��قيقة أن 

ع��  ةللديمقراطيبيفردج وما يحكيھ من مشروعات �صالح �و انتصار  مشروع

�و انتصار للقول بتعاون  الفاشية والشيوعية �� جو�ر ا��الف ب�ن املعسكر�ن

الطبقات ع�� القول بحرب الطبقات، ومن ثم ف�و انتصار للديمقراطي�ن ع�� 

م �مة باألمة لألمة، فالديمقراطية �� حك املعسكر الذي يقابل�م �� ا��رب ا��اضرة

و��ن �عاون طبقات �مة ع�� املع�شة  -أو �ذا �ساس  -وال تناقض ب�ن �ذا املبدأ 

وأنصار الرقابة ا���ومية �م القائلون بحرب الطبقات، و�م الذين  �جتماعية

يرجعون بالتار�خ من قديم إ�� غلبة طبقة واحدة و����� سائر الطبقات ملنافع تلك 

عتقدون أن تفس���م للتار�خ ��سا�ي يقت��� �� ال��اية أن تتغلب الطبقة الطبقة، و�
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العاملة وحد�ا ع�� الدولة فت��ع �موال و�مالك وتدخل�ا �� حوزة الدولة ال�� لن 

فع��ة ا��رب ا��اضرة �� انتصار الديمقراطية ال��  ي�ون ف��ا يومئذ غ�� طبقة واحدة

وم مذ�ب التعاون �� العالقات الدولية والعالقات بل تقول �عم تقول بتعاون الطبقات

  الداخلية ع�� السواء

وإذا �ان للتار�خ ��سا�ي مع�� ف�ذا �و منطق ا��وادث �� صراع اليوم، و�ذا �و 

منطق ا��رب ا��اضرة إذا شاءت ل�ا �قدار أن تجري إ�� ��اي��ا ع�� استقامة 

التار�خ ��سا�ي من قديم الزمان،  ونحن نؤمن أن ا��ر�ة الفردية �� رائد واعتدال

و�خطئ  وأ��ا �� مناط التقدم �� ا��ياة �جتماعية و�� ا��ياة النفسية بال اختالف

من يرجعون ب�شأة ا��ر�ة الفردية إ�� الثورات ا��ديثة، أو إ�� الع�د الذي شاعت فيھ 

 - �ر�ة الفردية فا� �لمة الديمقراطية ع�� ألسنة ا��اصة والعامة �� ا��يل�ن �خ��ين

قد �شأت مع �ديان السماو�ة الذي آمن فيھ ��سان بالروح وآمن  -أو الديمقراطية 

يومئذ عرف الفرد أنھ فرد لھ  بالت�ليف، وآمن باملساواة ب�ن �رواح أمام العزة �ل�ية

و�ومئذ أصبح ��سان  روح تناط ��ا الفرائض والواجبات، و�ناط ��ا الثواب والعقاب

 ال يزول ولن  دة) مستقلة أمام هللا(وح
ً
و�ومئذ قام أساس الديمقراطية �� �رض قياما

  يزول، إال أن يذ�ب التار�خ فو��� �غ�� داللة وغ�� اتجاه

ول�ذا آمنا حق �يمان ��ز�مة الطغيان �� �ذا الصراع القائم ع�� الرغم من ظوا�ر 

واقف �� طر�ق التيار ا��ارف، وأن  النجاح �� بداية الصراع. ألننا آمنا حق �يمان أنھ

��سانية لو �انت تر�د أن تدين بالقوة الغاشمة ملا �انت ��ا حاجة إ�� �ديان تظ�ر 

عند ��سانية من بداية ع�د�ا، بل من  -أي القوة الغاشمة  -�عد القوة الغاشمة �� 

مشروع ول�ذا نف�م أن مشروعات �صالح ع�� س�يل املثال  بداية ع�د ا��يوان

 بيفردج ال تدل ع�� �ز�مة ا��ر�ة الفردية وال يمكن أن تدل عل��ا وتطمع �� النجاح

تدل  ولك��ا تدل ع�� التعاون ب�ن الطبقات، والتعاون ب�ن �مم، والتعاون ب�ن �فراد

ع�� العاملية، و�� ا�ساع ��ر�ة الفرد �� العالم �لھ، وا�ساع ��ر�ة �ل وطن من 
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� �تجاه القديم: �تجاه الذي تج�� يوم آمن ��سانية بروحھ و�� تقدم � �وطان

  وت�ليفھ واستقاللھ ب�ن يدي هللا

فا��رب ا��اضرة قد أظ�رت أن �مم تحارب متعاونات ب�ن جميع طبقا��ا، و��ب�� أن 

وع�� �ذا �ساس يقوم �صالح ال��يح  تج�� فضائل السلم �� جميع طبقا��ا

�خ، ول�س ع�� أساس التناحر ب�ن طبقات �غ�� أمل �� التوفيق السالك �� س�يل التار 

  تبقى الطبقات وتتعاون ع�� املثال الذي ظ�ر �� �ذه ا��رب والتعاون والسالم
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  فلسفة ال��جمة

   

مر بمصر �� الش�ر �خ�� �اتب من أش�ر كتاب الس�� وال��اجم ب�ن �نجل�� 

ب س��ة شرشل وس��ة باملرستون وس��ة العصر��ن، و�و �ستاذ فيليب جودالال صاح

نابليون الثالث بطل �م��اطور�ة الثانية، وس��ة ولنجتون القائد �نجل��ي املعروف، 

و�حس��ا �عض�م خ�� ما كتب �� مادة الس�� وال��اجم ع�� �جمال، و�ذا عدا ال��اجم 

  نجل��القص��ة ال�� كت��ا لكث�� من القادة و�دباء من �نجل�� وغ�� � 

وقد دعاه (�تحاد �نجل��ي املصري) بالقا�رة إ�� ا��اضرة فيھ، فاختار للكالم 

 �و أقرب املوضوعات إليھ وأوال�ا أن يخاطب السامع�ن والقراء فيھ و�و 
ً
موضوعا

ن تار�خ العظماء ومن ل�م تار�خ �ستحق  (عمل امل��جم) أو عمل ال�اتب الذي ُيدّوِ

  التدو�ن

 وا��ق أنھ أدى عم
ً
 معاظال

ً
 1ل ا��اضر �� �ندية العامة أحسن أداء، فلم يكن متعمقا

 
ً
يتعب السامع الذي يت�بع ا��ديث و�ر�د أن يف�مھ و�و يص�� إليھ؛ ولم يكن �ينا

يقول ما ل�س �ستحق �صغاء وال يخرج السامع منھ بمحصول يفيد، بل قال ما يفيد 

تصو��ا من وج�ة نظره �� صناعة و�متع، وأودع حديثھ الس�ل ز�دة �راء ال�� �س

ال��جمة وكتابة الس�� بأسلوب يخيل إ�� من �ستخفھ أنھ �سلية ساعة، و�و �� الواقع 

خالصة حياة، بل خالصة حيوات إذا نظرنا إ�� ال��اجم الكث��ة ال�� خرج م��ا ��ذه 

فال��جمة عنده ل�ست (بقصة) طلقت الل�و والعبث ول�ست لبوس  ا����ة الطو�لة

 من تطبيقھ ع�� الوق
ً
ار و�ح��ام!. . . ولك��ا تار�خ من التوار�خ يطبق ع�� �فراد بدال

و�� من ثم جديرة بأك�� عناية �� العصور ا��ديثة ال�� شاع ف��ا  �وطان و�قوام

 ء�����و�ن الفرد و�عظيم شأن القوى والعوامل ا��امعة، فإن الفرد وال ر�ب يدل ع�� 

 ء���القمة ف�ش�� إ�� اتجاه التيار، فإن لم يكن �و الفعال ل�ل كث��، ألنھ يرتفع ع�� 

                                                 
  عاَظَل الشاِعُر في ِشْعِرِه : َجعََل بعَض أَبیاتِِھ مفتقًرا في بیاِن معناهُ ِإلى بعض 1
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�� زمانھ ف�و ع�� التحقيق دليل ع�� مجرى الزمن وع�� ما يكمن وراءه من الدوافع 

  واملؤثرات

وقال: إن الفرق ب�ن فر�سا قبل نيف وثالث�ن سنة وفر�سا اليوم إنما �و �� جملتھ فرق 

تار�خ إنجل��ا �� السنوات �خ��ة إنما �و مظ�ر  ب�ن رجل�ن: ب�ن فوش و��تان! كما أن

وملا �عرض لفن الس��ة أو فن كتاب��ا حذر ال�اتب من  الفرق ب�ن شم��ل�ن وشرشل

فت�ت�ن �غر�انھ من جانب�ن مختلف�ن: أحد�ما جانب البالغة �دبية، و�خر جانب 

  النظر�ات النفسية أو (السي�ولوجية)

  فل�س الغرض من ال��جمة إخراج
ً
 بليغا

ً
قطعة من �دب البليغ، وإن �� أن ت�� أدبا

ول�س الغرض م��ا عرض النظر�ات النفسية ال�� قلما تف��� إ��  �� عرض الطر�ق

ال نفرضھ وال �علمھ ع�� �طالق،  ءو���مفروض معلوم من قبل،  ء���يق�ن، أل��ا ب�ن 

كما يقال إذا ش�نا  إنما ال��جمة عمل (يدوي) و�� كال �مر�ن مضلة �ستلزم التحذير

أن نقابل بي��ا و��ن ا��لق ا��يا�� أو ا��لق املثا�� الذي يتطوح فيھ �عض رجال 

  الفنون. ففي حدود �ذا العمل املتواضع ي�ب�� أن يقبع امل��جمون!

ثم حذر ال�اتب من خطأين آخر�ن عند الكتابة عن �قدم�ن: خطأ النظر (الفوقا�ي) 

� إ�� �طناب �� ا��ماسيات والبطوليات وتخيل �قدم�ن أو النظر إ�� أع�� و�و ي�ت�

وخطأ النظر (التحتا�ي) أو ال��فع عن  �أ��م جيل من العمالقة أو املالئكة العلو��ن

 من �ب�سام و�س��زاء ء����قدم�ن �أ��م أطفال �� حاجة إ�� ال��ب�ت و�غضاء، مع 

نظرة السواء ال إ�� �ع�� وال إ�� �د�ى، وإنما النظرة الوسطى �� النظرة القو�مة، أو ال

ف��ا�م بالع�ن ال�� تنظر إ�� ا��ياة اليومية وال �عي��ا مبالغة �� �كبار أو مبالغة �� 

  التصغ��

وقال: إن ال�اتب الذي �شغل ذ�نھ ف��ة طو�لة بالبحث �� س��ة عظيم من العظماِء ال 

 أو غ�� عامد أنھ تقمص ثيا
ً
ب (سكرت�� خصو���) لذلك يلبث أن �شعر عامدا

العظيم. . . ف�و يجار�ھ �� ميولھ و�دواتھ، و���قب مالحظاتھ وإشاراتھ، فيفوتھ من ثم 
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 فتنة من ف�ن ال��جمة املغر�ة للكتابة، 
ً
أن �ستقل بذ�نھ �� النظر إليھ. و�ذه أيضا

  عل��م أن يتقو�ا جا�دين ليكتبوا عن عظما��م عادل�ن مستقل�ن

محاضرتھ طر�فة مفيدة، عل��ا الطا�ع ال����� الذي ينم ع��  وع�� �ذا النمط �انت

 تجارب ال�اتب نفسھ و�صطبغ بصبغة منھ، وف��ا �ح�ام العامة و�راء �ساسية ال��

  تص�� للمشاركة و�قتباس.

وقد لقينا �� م��ل صديقنا الدكتور �ي�ل باشا فسرنا منھ أنھ مسرور من ا��م�ور 

إليھ، وأنھ يالحظ أنھ لم �شعر بفرق قط ب�ن ا��م�ور  املصري املثقف الذي تحدث

الذي �ان يتحدث إليھ �� البالد �نجل��ية وا��م�ور الذي تحدث إليھ �� القا�رة، 

فاملصر�ون كما قال ي���ون �� مواضع ال��ك ال�� يفطن ل�ا �نجل��، و�ش��ون 

عند �صغاء إ��  نظراء�م من السامع�ن �ناك �� التفاتات الذ�ن ومواقف التعقيب

  حديث

قال: وال��ك عالمة ا��ضارة، ألن الشعوب ال��بر�ة ال ت��ك، فذكرنا �� تلك 

ال��ظة قولة ني�شھ إن ال��ك من نكتة واحدة �و أول الدالئل ع�� تقارب فكر�ن. 

  وقلنا: ��ذه العالمة ثق �ل الثقة أن املصر��ن أعظم املتمدن�ن!

 
ً
: ال أزعم  وسألناه: أال تنوي أن تكتب ش�ئا

ً
عن مصر �عد �ذه الرحلة؟ فقال مب�سما

أن�� أكتب عن وطن �عد رحلة أيام. . . ثم قال: ولع�� أنا الرجل الوحيد الذي ق��� �� 

 طو�ل الصفحات
ً
 ولم يكتب ع��ا سفرا

ً
  روسيا أسبوعا

تلك خالصة مقر�ة ��ملة �راء ال�� �شتمل عل��ا فلسفة ال��جمة �� رأي �ستاذ 

و�� آراء نوافقھ ع�� معظم�ا وال ن�اد نخالفھ إال �� امليل إ�� البطولة أو إ�� جودالال، 

الصبغة �دبية، فإذا استطاع ال�اتب أن �س��وح نفحة البطولة من م��جمھ وأن يب��ا 

�� قلوب قرائھ ف�و �� اعتقادنا عمل ال ض�� فيھ، بل �و واجب مطلوب مفيد ال غبار 

��� ذوق الفن و�ر��� ا��قيقة �� وقت واحد فتلك وكذلك إذا استطاع أن ير  عليھ

غاية حر�ة أن تتطاول إل��ا أعناق الكتاب، ألن تجميل ا��ياة بالصدق الف�� غرض من 

�غراض الن�يلة ال�� نخلص إل��ا من طر�ق ال��اجم كما نخلص إل��ا من طر�ق الشعر 
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لصورة املثالية والنحت والتصو�ر والغناء، ف�ل حياة خلت من ا��مال الف�� ومن ا

ال�� �سبغ عل��ا ذلك ا��مال �� حياة فاترة أو حياة ناقصة ال �ستحق أن �عاش، وإنما 

وفيما عدا ذلك  مقياس ا��ياة ال�� تكتب ع��ا ال��اجم والس�� �� ا��ياة ال�� �عاش

نوافق �ستاذ جودالال �� فلسفتھ ال�� اختار�ا �عد التجر�ة الطو�لة لصناعة ال��جمة 

  ل العظماءوتمثي

 نوافقھ ونحن �علم صعو�ة �ذه املوافقة �� زمن ك�� فيھ املنكرون لقيمة الفرد وقيمة

العظمة، وتردد فيھ القول �سلطان العوامل �جتماعية �أنھ �و السلطان الذي ل�س 

 �عقب ع�� محاضرة �ستاذ جودالال من  وراءه سلطان
ً
 إنجل��يا

ً
 �اتبا

ً
وقد رأينا فعال

 ي��ص مواضع اع��اضھ فيقول: �ل �تلر ظ�ر �� الب�ئة �ذه الناحية، 
ً
و�سألھ سؤ�

  �ملانية أل��ا ب�ئة مقلو�ة أو أن �ذه الب�ئة انقلبت ألن �تلر ظ�ر ف��ا؟

والظا�ر من سؤال املع��ض أنھ يأخذ بالقول القائل إن الفرد ن�يجة منفعلة، ول�س 

بغ �� أمة إال إذا تم�دت لھ دوا�� �س�ب فاعل �� ا��وادث التار�خية، وأن العظيم ال ي�

الظ�ور من ت�و�ن تلك �مة؛ فالعوامل �جتماعية إذن �� موضع البحث و�لتفات، 

  ول�ست عظمة العظماء وال ج�ود �فراد

و�ذا مذ�ب مبالغ فيھ قد جنح إليھ �ش��اكيون ع�� ا��صوص أل��م يردون العوامل 

ة أبنائھ، ولك��م م�ما يبالغوا �� �ذا فلن �ل�ا إ�� ا��تمع وعناصر ت�و�نھ ومع�ش

�ستطيعوا أن يزعموا أن العظماء والصغراء سواء، وأن النوا�غ ال يقدرون ع�� عمل 

���ز عنھ ا��رومون من النبوغ. وم�� �ان مسلما أن النوا�غ �عملون وأن عمل�م ال 

وإ��اب  يذ�ب سدى ف�ذا �و امل�م الذي �ستحق النوا�غ من أجلھ دراسة الدارس�ن

  امل��ب�ن

�سأل السائلون الفارغون: من صاحب الفضل �� السياحة؟ املركب أو البحر أو 

  الر�ح؟

و�ذا سؤال فارغ كما قلنا ألن السياحة �لمة ال مع�� ل�ا إذا انفرد املركب أو انفرد 

ففي الساعة ال�� تلفظ ف��ا �لمة السياحة البحر�ة تتمثل ملا  البحر أو انفردت الر�ح
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ه العناصر مجتمعات، ولك��ا تتمثل أو ال تتمثل ���ز �ل ال��ز عن إن�ار حق �ل �ذ

املركب �� إتمام السياحة، وحق املسافر �� �ختيار ب�ن مركب ومركب، وحق الشر�ات 

  �� إ�شاء املراكب ورصد املسافات كيفما �انت البحار والر�اح.

ين �ش��ر بي��م العظيم �غ�� وكذلك العظمة املش�ورة �لمة �ستلزم وجود �دمي�ن الذ

فلسفة وال �عمق وال استطالع ملغيبات. ولكن ماذا �� �ذا مما ينفي أن العظيم أفعل 

  من الصغ��، وأن �ذه �فعال جديرة بالتقديم والتأخ�� �� س�� �مور؟

، ومن قال إن الفرد ال ��م فقد أنكر الغاية من ء���والعوامل �جتماعية  ء���فالفرد 

��تمع �لھ، ألن �ل إصالح ال ي�ت�� إ�� ��تمام باألفراد ف�و إصالح تركھ ا إصالح

  وإنجازه سواء.
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  الفرد والدولة

   

لألحوال �قتصادية �� �ل مجتمع شأن عظيم �� توجيھ حياة أفراده، و�� إقامة 

�ذه حقيقة ال حاجة ��ا إ�� كشف وال  النظم ا���ومية و�داب العرفية ب�ن أ�لھ

ت، وال حاجة ��ا إ�� �اشف�ن وال مث�ت�ن، أل��ا أقرب إ�� البد��يات املقررة و�صول إثبا

  املسلمة، م��ا إ�� (نظر�ات) �دلة وال��ا��ن.

�ذه حقيقة لم يكشف�ا �ش��اكيون والشيوعيون، وإن غال ف��ا دعاة �ش��اكية 

تو�ا قبل�م أو والشيوعية، فإن شاءوا من خصوم مذ���م أن يث�تو�ا مع�م أو يث�

ول�م أن نز�د�م  �عد�م فما من معارضة �� إثبا��ا ب�ن فر�ق من الناس حيث �ان

خطوة أخرى �� �ذا الطر�ق فنقول: إن �حوال �قتصادية وراء �ل حركة عظيمة من 

حر�ات التار�خ؛ فما ��ل التار�خ قط من ��ضة أو دعوة أو ثورة أو انقالب إال �ان 

  �� �ل أولئك أثر وا�� وس�م كب��.لألحوال �قتصادية 

وإ�� �نا نقف فال �ستطيع أن نتقدم خطوة؛ ألننا إذا تقدمنا خطوة أخرى وراء �ذه 

ا��طوة قلنا ما ل�س �� وسعنا أن نقولھ ول�س �� وسع العقل أن يقبلھ و�سيغھ: قلنا 

وامل إن �حوال �قتصادية �� �ل ���ء وإ��ا �� امل�م الذي ال م�م غ��ه، وإن الع

  ال�ونية ال �شتمل ع�� ���ء آخر غ�� املضار�ات و�سواق وتداول �سعار.

بل �ذا م�� لل�ون ح��  و�ذا م�� ل��ياة وم�� للفكر وم�� للعوامل ال�ونية

ليصبح من بداية ا��لق إ�� ��ايتھ (بورصة) مضار�ات ومثابة سمسرة وشطارة 

ش��اكيون، وقالھ الغالة من ول�س �� وسعنا أن نقول ذلك، وإن قالھ �  واختالس

فاألحوال �قتصادية ���ء �ام ولك��ا ل�ست  �ش��اكي�ن و�م الشيوعيون املاركسيون 

ب�ل ���ء �ام، و�حوال �قتصادية ل�ا سلطان ع�� ا��تمع ولك��ا ل�ست ب�ل 

سلطان �� ا��تمع، ول�س ا��تمع مع ذلك بالقضاء الذي ال يرد لھ حكم �� حياة 

  فقد ي�ون لألفراد حكم نافذ �� �ل مجتمع �شأوا فيھ. �فراد،
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والقول ��ذا �و ا��د الفاصل بي�نا و��ن دعاة �ش��اكية الذين يلغون سلطان الفرد 

 ال ف�اك منھ وال محيد عنھ، و�و 
ً
ليث�توا سلطان ا��تمع، ثم يقيمون للمجتمع قانونا

�سمونھ �� ا��ملة بالتفس��  قانون الضرورة املادية أو الضرورة �قتصادية أو ما

  املادي للتار�خ.

 إ��  ول�س ا��تمع ب�ل ���ء ل�ست �حوال �قتصادية ب�ل ���ء
ً
ول�س الفرد لغوا

جانب ا��تمع أو �حوال �قتصادية. ولكنھ ���ء، وا��تمع ���ء، و�حوال 

اعية �قتصادية ���ء، ول�س من الضروري الالزم إلدراك حقيقة من ا��قائق �جتم

 من �ذه �شياء
ً
حس�نا �� ع�دنا �ذا أحوج ما كنا إ�� أ أو الفلسفية أن نل�� ش�ئا

توكيد �ذه ا��قيقة مرة �عد مرة، ألن توكيد�ا �� �ذ�ان غ�� عاصم من ضالل 

الذي يتمثل لبعض الناس �أنھ مذ�ب من مذا�ب  -بل ضالل الو�م  -الشعور 

  التفك��.

�غليب الدوافع املادية ع�� دوافع ا��ياة �� �فراد،  فتغليب الشئون �قتصادية، أو

 من التبعة، كما ��أ 
ً
�و �� الواقع (قدر�ة) جديدة ي��أ إل��ا العاجزون �� زماننا �ر�ا

�ان العاجزون فيما م��� يقولون:  العاجزون فيما م��� إ�� قدر�ة القرون الوسطى

  ماذا نصنع؟ وما ا��يلة؟ �ذا قدر مكتوب ال حيلة فيھ!

فأصبح العاجزون �� زماننا يقولون: ماذا نصنع؟ وما ا��يلة؟ �ذه ضرورات �قتصاد 

ال�� �سيطر ع�� إرادة �فراد، فال لوم عل��م، وال تقص�� من قبل�م، وإنما اللوم لوم 

 عن الفرد وا��تمع إال  ا��تمع والتقص�� تقص�� (�حوال)
ً
وما كت�نا قط مقاال

�� أسئلة �عض السائل�ن، و�عقيب �عض املعقب�ن، أحسسنا بخطر �ذه القدر�ة 

فعلمنا أنھ (م�رب) جديد من التبعات الفردية، يلوذ بھ من يحاول فيفشل فيعز عليھ 

أن يلوم نفسھ ع�� فشلھ، فيذ�ب بھ ليلقيھ ع�� �ا�ل ا��تمع أو �حوال �قتصادية 

  أو التفس�� املادي للتار�خ.

ى ع�� أثر املقال الذي كت�ناه عن أسس أحسسنا بخطر �ذه القدر�ة مرة أخر 

�صالح، واملقال الذي كت�ناه عن فلسفة ال��جمة، ألننا أثب�نا �� كال املقال�ن وجود 
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وجود الدولة أو ا��تمع، وخرجنا م��ما بالرأي الذي خالصتھ أن الفرد  الفرد إ�� جانب

ل�� حر�ة الفرد قد ي�ون قوة فاعلة كما ي�ون ن�يجة منفعلة، وإن �صالح الذي ي

  فساد شر من �ل فساد.

كت�نا ذينك املقال�ن فلم �س��ح إل��ما أناس ممن اس��احوا إ�� القدر�ة ا��ديدة، ألن 

إعفاء النفس من اللوم راحة، وإلقاء التبعة �ل�ا ع�� ا��تمع راحة، وفيما ذكرناه �� 

  إ�� ت�نك الراحت�ن. 1املقال�ن ما يز�� املست�يم

ا��تمع �و �ل ���ء، وإن الذنب �لھ �و ذنبھ، ل�س��يح املؤمنون يجب أن نقول إن 

ولكننا ال نقول ذلك، ول�س لنا أن نقولھ. . . بل نحن نقول إن  بالقدر�ة ا��ديدة

 ول�ست عليھ جميع الذنوب، 
ً
ا��تمع ���ء فقط ول�س ب�ل ���ء، وإن عليھ ذنو�ا

�� �ل ما �ع��ون بھ عن فالقدر�ون إذن غ�� مس��يح�ن، و (ا��وقلة) من نوع جديد 

  �ذا القلق املستحدث: قلق التفس�� املادي للتار�خ!

وم�ما يبلغ �ؤالء القدر�ون ا��دد من ا��وقلة فما �م بقادر�ن ع�� إلغاء الفرد وإن�ار 

  قسطھ من توجيھ التار�خ، و�خاصة ح�ن ي�ون من عظماء �فراد

 ما طاب ل�م أن يقولوا عن املظالم ال�� 
ً
ضيقت ع�� الناس منذ قرون قالوا مثال

ف��روا بالد�م إ�� القارة �مر�كية، وقالوا ما طاب ل�م أن يقولوا عن �سباب 

 إ�� البحث عن طر�ق جديد إ�� ال�ند، فع��وا من طر�ق 
ً
�قتصادية ال�� حفزت أناسا

  املصادفة ع�� تلك القارة �مر�كية.

لناس �� التأثر باملظالم أو بالعوامل ولكن الذي قالوه �لھ لن يفسر لنا الفوارق ب�ن ا

  �قتصادية؟

فاملظالم قد نزلت بمالي�ن من الناس، والعوامل �قتصادية قد أحاطت بمالي�ن من 

الناس، فلماذا وجد ف��م من ينفر من الظلم في��ر بالده ووجد ف��م من �ستك�ن إ�� 

�� الوفر وال��اء �� الظلم فيقيم حيث أقام؟ وملاذا قنع أفراد بالشظف وطمح أناس إ

  قطر مج�ول؟
                                                 

 اْستنَاَم استقرَّ  1
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  أ�� العوامل �قتصادية ال�� فرقت ب�ن فرد وفرد �� حظوظ ا��ياة ومل�ات الشعور؟

وإذا �انت العوامل �قتصادية لم تخلق �ذا فمن أين ل�ا أن تلغيھ، وكيف �سع�ا أن 

  تفسر التار�خ و�ذه الفوارق ا��يو�ة باقية عند�ا �غ�� تفس��.

�� الدولة العثمانية واحدة، و�انت أسباب املع�شة ب�ن رعايا�ا  �انت نظم ا��كم

متماثلة أو متقار�ة، ولك��ا �انت تدين اليوم لسلطان قوي فإذا �� قوة مخيفة ملن 

فكيف ينكر  حول�ا، ثم يخلفھ ع�� �ثر سلطان ضعيف فإذا �� مطمع ل�ل طامع ف��ا

  يبدل �� حوادث �مم وحر�ات التار�خ؟املنكرون مع �ذا أن اختالف �فراد ال �غ�� وال 

وسألنا سائل: ماذا ي�ون (صالح الدين) لوال ا��روب الصلي�ية؟ فسألناه: وماذا ت�ون 

ا��روب الصلي�ية لوال صالح الدين؟ بل ملاذا �غ��ت الوقا�ع �لما �غ�� القواد �� تلك 

  ا��روب و�� جميع ا��روب؟

�عقدون املقارنة ب�ن �بطال وا��وادث  والطر�ف �� مناقشات �ؤالء القدر��ن أ��م

ل����وا نص�ب ا��وادث ع�� نص�ب �بطال، فيضعون صالح الدين �� كفة 

و�ضعون ا��وادث الصلي�ية �� كفة أخرى، و�فعلون مثل ذلك �� جميع ا��وادث 

 ال �ستقيم �� م��ان ألن املقارنة إنما 
ً
وجميع �قدار، فإذا �م يبدعون للناس وزنا

ب�ن �مثال و�شباه؛ فتنعقد املقارنة ب�ن ا��روب الصلي�ية و��ن الغارات تنعقد 

الت��ية، أو ب�ن حروب �سالم وحروب املسيحية، أو ب�ن الثورة الفر�سية والثورة 

الروسية، ثم تنعقد املقارنة ب�ن القواد �نا والقواد �ناك، و��ن العظماء �� ��ضة 

ا ما استطاعھ �ؤالء وما استطاعھ �ؤالء، و�ث�ت والعظماء �� ��ضة أخرى، لي�ب�ن لن

  لنا امل��ان ر��ان �ذا أو ر��ان ذاك.

أما من �و �ر��: صالح الدين أو ا��وادث الصلي�ية؟ ف�و م��ان ال يفيد وال يدل ع�� 

أو الوجھ ال��يح �� بيان فعل صالح الدين وفضلھ أن  ���ء، وال يثوب إ�� أصول 

فرد آخر ممن �انوا �� عصره ولم يفعلوا مثل فعلھ ولم يؤثر تنعقد املقارنة ب�نھ و��ن 

ل�م فضل كفضلھ. فيقال إنھ فعل وأن غ��ه لم يفعل، وأن اختالف �فراد يؤدي إ�� 

  اختالف �فعال.
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لكن الغرام الذي ملك ع�� �ؤالء القدر��ن ألبا��م �و غرام البخس و�نتقاص، 

 (مستغ�� عنھ). . .  وأقرب طر�ق إ�� البخس و�نتقاص أن ي�ون 
ً
 وترفا

ً
العظماء فضوال

  أل��م أفراد ول�سوا بمجتمع وافر التعداد!

 نحن أبناء الشرق أحرى الناس أن نفلت من إر�اق �ذه �فة، ألننا قد فن�نا �� ا��تمع

 أو جيل�ن، 
ً
 من ا��ر�ة ير�ع فيھ جيال

ً
 من السن�ن. فحق لنا أن �عطي الفرد أمدا

ً
آالفا

  التجر�ة إ�� ح�ن!ولو ع�� س�يل 

ع�� أن ا��قيقة الب�نة ال�� نؤمن ��ا أن املستقبل للفرد إ�� آخر الزمان إن �ان للزمان 

آخر �ستقصيھ، وأن التار�خ ��سا�ي �و تار�خ الفرد �� اضطالعھ با��قوق 

والواجبات. ف�لما أوغلنا �� القدم رجعنا ع�� التوا�� إ�� أزمنة تقل ف��ا حقوقھ �لما 

ا واجباتھ، و�لما تقدمنا مع الزمن �انت آية التقدم أن الفرد يزداد �� تبعاتھ أي تقل ف��

 بھ ما وسعھ أن �ستقل، 
ً
 �� ا��تمع مستقال

ً
يزداد �� حقوقھ وواجباتھ، و�عرف لھ شأنا

 مما أتيح لھ �� مجتمعات الزمن القديم.
ً
  أو �و ع�� ا��ملة أوفر استقالال

كت�نا (كث��ة يقع ف��ا �ختالف و�ختالل: فإذا  ومقاي�س التقدم كما قلنا �� �عض

قسنا التقدم بالسعادة فقد تتاح السعادة ل��ق�� و�حرم�ا العظيم، وإذا قسناه بالغ�� 

فقد �غ�� ا��ا�ل و�فتقر العالم، وإذا قسناه بالعلم فقد �علم �مم املضمحلة 

 ال
ً
 واحدا

ً
 يقع فيھ �ختالف الشائخة وتج�ل �مم الوثيقة الفتية، إال مقياسا

و�ختالل، و�و مقياس املسئولية واحتمال التبعة. فإنك ال تضا�� ب�ن رجل�ن أو أمت�ن 

إال وجدت أن �فضل م��ما �و صاحب النص�ب �و�� من املسئولية، وصاحب 

القدرة الرا��ة ع�� ال��وض ب�بعاتھ و�ضطالع بحقوقھ وواجباتھ، وال اختالف �� 

ا قست بھ الفارق ب�ن الطفل القاصر والرجل الرشيد، أو ب�ن ال�م�� �ذا املقياس �لم

واملد�ي، أو ب�ن ا��نون والعاقل، أو ب�ن ا��ا�ل والعالم، أو ب�ن العبد والسيد، أو ب�ن 

  العاجز والقادر، أو ب�ن �ل مفضول و�ل فاضل ع�� اختالف أوجھ التفضيل.

  (فاحتمال التبعات �و مناط التقدم املستطاع)
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ع�� ذلك أن التقدم �و �ع��اف بالفرد و�ع��اف �شأنھ �� ا��تمع، وا��روج بھ وم

 �ستغرقھ و�طو�ھ.
ً
  من ر�قة القدر�ة ال�� تفرض عليھ سلطانا
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  القراءة �� زمن ا��رب

   

�ل لإلقبال ع�� القراءة �� ومن ا��رب أسباب حقيقية؟ وإن �انت ل�ا أسباب حقيقية 

  ن �ذا �قبال خ�� فائدة؟فما ��؟ وكيف �ستفاد م

تلك �عض �سئلة ال�� استخلص��ا من خطاب مطول �� �ذا املوضوع، وأحسبھ من 

أحق املوضوعات بالدراسة �� الوقت ا��اضر، ألنھ موضوع القراءة الذي تنطوي فيھ 

فأما أن �قبال ع�� القراءة لھ أسباب حقيقية فذلك ما ل�س فيھ  سائر الدراسات

إذ �ل ���ء حاصل فلھ ال محالة أسبابھ ا��قيقية، وأال لم  إ�� ب�نةشك وال يحتاج 

يحصل ولم يكن لھ وجود، وإنما يجوز ا��الف �� دوام �ذه �سباب وزوال�ا، أو �� 

  قو��ا وضعف�ا، أو �� خلوص�ا وما قد �شو��ا من العوارض الغر�بة ع��ا

�� تدعو إ�� �قبال ع�� و�سباب ال فأما أ��ا حقيقية فذلك أمر ال محل فيھ ��الف

القراءة �� �ذه الف��ة كث��ة ال تنحصر �� ناحية واحدة، وقد تنحصر �� جملة �سباب 

  التالية

فم��ا أن ال��يد �ور�ي ال يحمل إ�� مصر �ل ما �ان يحملھ إل��ا من الكتب وال��ف 

ات �� �ل فقد �ان يرد إ�� مصر بر�د حافل ��ذه املطبوع وا��الت من معظم البلدان

أسبوع، و�ان لھ قراء مثابرون ع�� مطالعتھ �لما وصلت رسالة من رساالتھ. فانقطع 

�عض الذي �ان يصل من فر�سا و���ي�ا وإيطاليا وأملانيا، وقل وصول �عض الذي �ان 

يصل من إنجل��ا وأمر��ا، وتحول قراؤه إ�� مراجع أخرى �شغلون ��ا وقت القراءة، 

  ر�ية ا��ديثة أو القديمةومعظم�ا من املراجع الع

ومن تلك �سباب أن ال��ف اليومية �انت م��ا ��ف تصدر �� أر�ع وعشر�ن 

صفحة أو عشر�ن، و��ف تصدر �� ست عشرة صفحة وال تقل ع��ا، و�انت إ�� 

فنقص  جان��ا ��ف أسبوعية تصدر �� أر�ع�ن صفحة وتز�د عل��ا �� �عض �سابيع

 �غ�� تد
ً
 ب�نا

ً
 ر�ج طو�ل، وأصبح ا��د �ق��� لل��يفة اليومية ���ل ذلك نقصانا

أك�� �يام أر�ع صفحات، وعم النقص سائر ال��ف وا��الت فأوشكت أن تصدر 
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و�ل �ذا النقص تقابلھ ز�ادة �� وقت  �� ثلث عدد صفحا��ا قبل ا��رب ا��اضرة

ا الوقت القراءة عند من �عودوا مطالعة ال��ف وا��الت �� ��م�ا �ول، والبد ل�ذ

  من شاغل يناسبھ و�جري �� مجراه

وإ�� جانب النقص �� الصفحات ألف الناس �خبار ال�� ال �عرض ل�ا كث�� من التنو�ع 

واملفاجأة، وندرت املناقشات السياسية الق �شتد ف��ا ا��ذب والدفع والتأييد 

إ�� ذاك،  والتفنيد، و��شط القراء إ�� متا�ع��ا بحماسة ال�شيع تارة إ�� �ذا وتارة

  فأصاب القراء ���ء من الفتور إ�� جانب النقص �� املادة املقروءة لو أ��م �شطوا إل��ا.

ومع �ذا �لھ ك�� الوقت الذي ي�سع للقراءة النصراف الناس عن الس�ر �� خارج 

ومع  البيوت، إما لتقييد �ضاءة أو لقلة ا��ديد �� دور الصور املتحركة ودور التمثيل

ال�� أوج��ا غالء الورق  باألثمانت النقود ب�ن �يدي وت�سر شراء الكتب �ذا وذاك ك�� 

وغالء ت�اليف الطباعة، وقال ا����اء �شئون �قتصاد إن ك��ة النقود �� �ونة 

 من 
ً
ا��اضرة دليل ع�� رخاء ��يح ول�ست من عوارض الت��م ال�� ت�شأ أحيانا

��م وتبقى مع�م أثما��ا �� داخل شيوع العملة الورقية؛ إذ الناس ي�يعون محصوال

البالد، خالفا ملا �ان يحدث قبل سنوات من تصر�ف �ذه �ثمان إ�� خارج القطر 

بالسفر أو باستجالب البضا�ع �جن�ية. ف�ذه �ثمان ا��فوظة �� البالد و�� ثروة 

حقيقية مكسو�ة من موارد حقيقة ول�ست بال��وة املصطنعة ال�� ت�شأ من شيوع 

  رق النقدي �غ�� مقابل معروفالو 

وخالصة ما تقدم أن �قبال ع�� قراءة الكتب العر�ية يرجع إ�� تحول �عض القراء من 

 مادة إ�� مادة، وإ�� ا�ساع وقت القراءة، وإ�� ت�س�� الشراء، و�دوم ما دام �ذه �سباب

ل�� �انت فإذا ضعفت طاقة الشراء، أو ضاق وقت القراءة، أو توافرت املادة �و�� ا

متوافرة قبل سنوات، فقد يتغ�� �ذا �قبال، وقد تثوب ا��ال إ�� ما �انت عليھ من 

  قبل، أو تتمخض عن حال جديد لم �ع�ده ح�� �ن

�ذا ا��ال ا��ديد الذي لم �ع�ده ح�� �ن قد يأ�ي من ناحية واحدة معلقة ع�� 

باعة بقية أيام ا��رب فإذا ت�سر الورق وت�سرت الط ت�س�� الورق وت�س�� الطباعة



237 
 

�غي���ا، وإن عاد ال��يد �ور�ي إ�� نظامھ السابق  ث�ت �� البالد العر�ية عادة يصعب

  وعادت ال��ف �ور�ية و�سبوعية إ�� نطاق�ا �ول:

تلك عادة القراءة �� الكتب وحسبا��ا �� حاجات ا��ياة العصر�ة ومطالب ا��تمع 

مصر كما تأصلت �� البلدان �ور�ية ع�� ك��ة  امل�ذب، فإ��ا عادة قد تتأصل ��

 أن يت�سر  ال��ف ف��ا وا�ساع صفحا��ا وتنوع موضوعا��ا
ً
و�ز�د �ذه العادة تمكينا

ورق الطباعة من مصا�ع وطنية توا�� مصر و�الد الشرق القر�ب بما �� �� حاجة إليھ؛ 

الطبقات، وال فإن رخص الورق �غري بطبع الكتب الرخيصة ال�� تقبل عل��ا جميع 

  سيما إذا اجتمع ل�ا إغراء الرخص وإغراء املوضوعات

أما �ستفادة من �قبال ع�� القراءة �� زمن ا��رب خ�� فائدة مستطاعة فذلك 

فإن �انت فائدة الر�ح فس�يل�ا أن �عطي  موقوف ع�� مع�� الفائدة ال�� نرمي إل��ا

 ��ا جديرة بالقراءة قيمة بالفائدة(جم�ور القراء) ما �ش��يھ من املوضوعات ال�� يحس

وإن �انت فائدة الثقافة فس�يل�ا أن �عطي جم�ور القراء ما �و �� الواقع محتاج إ�� 

  علمھ، وإن لم يخطر لھ ذلك

 مما يقرأه ال حاجة بھ وال 
ً
ومما ال شك فيھ أن جم�ور القراء يحتاج إ�� كث��، وإن كث��ا

ا يحتاج إ�� عرفانھ من أحوال العالم اليوم غناء فيھ، وإن الوقت قد حان ل��و�ده بم

  وأحوال العالم �عد ��اية ا��رب، إ�� زمن طو�ل

فب�ن املوضوعات ال�� �انت م�ملة أك�� إ�مال �عاب ع�� أبناء ا��ضارة �� العصر 

ا��اضر، موضوع املشا�ل �جتماعية والسياسية �� قارة أور�ا، و�� البالد الغر�ية ع�� 

 �� مصر و�الد الشرق القر�ب من �ان يتا�ع �ذا املوضوع و�عرف ما فقلَّ جد �جمال
ً
ا

ي�ب�� عرفانھ من أطوار الفكر وصراع الدخائل �جتماعية �� �ل أمة من �مم 

وارتباط ذلك جميعھ بمقاصد ا���ومات ومقاصد الزعماء الذين يقبضون ع�� أعنة 

وال نقول  - ملصر��ن املثقف�ن فكم من ا تلك ا���ومات أو ع�� أعنة ال�يئات السياسية

�ان �عرف ما ي�ب�� أن �عرف عن مسألة (التقسيم ا��ديد) �� الواليات  - ا���الء 

  املتحدة؟
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وكم م��م �ان �علم حقيقة العناصر ال�� أيدت �تلر �� ميدان السياسة �ملانية؟ أو 

ا��الف  حقيقة العناصر ال�� أيدت فران�و �� ميدان السياسة �سبانية؟ أو حقيقة

ب�ن ستال�ن وتور�س�ي وما يتصل بھ من خطط روسيا وعالق��ا بالشرق�ن �ق��� 

  و�د�ى؟

كم م��م �علم ما وراء البضا�ع اليابانية امل�شورة �� أسواقنا من حبائل �ستعمار 

  ومطامع �ستغالل؟

نھ كم م��م �ان �عرف زعماء �مم ع�� ما فرطوا عليھ فيعرف ما يصنعونھ وما ير�دو 

 أن يصنعوه أو ير�دوه؟
ً
  خليقا

  وإن الذي أصابنا من ج�ل ذلك ��د عظيم إن الذين عرفوا ذلك ��د قليل�ن

ألننا أخذنا با��رب وملا ن�ب�ن من تيارا��ا كيف تتجھ سفينة النجاة، وكيف ��ب ر�اح 

فإذا أحب�نا أال تفاجئنا السلم مثل �ذه املفاجأة، فع�� الذين بأيد��م أمر  �خطار

لقراءة والطباعة أن يملئوا �ذ�ان باملعارف واملعلومات ال�� �غ�� �� استطالع �حوال ا

ما  ما الذي تر�ده �ذه �مة أو تلك؟ واملقاصد �عد ا��رب ا��اضرة، إ�� زمن طو�ل

  الذي ير�ده �ذا الزعيم أو ذاك؟

ا��اضرة؟  وما الذي يخلص فيھ؟ وما الذي يماذق فيھ؟ وما الذي تواتيھ عليھ �سباب

  وما الذي يخ��� أن �عرقلھ من �سباب املنظورة؟

  �عض ذلك غيب ال س�يل إ�� استطالعھ

و�عض ذلك عيان مش�ود أو �� حكم العيان املش�ود، من أخبار �مم ودراسات 

  املفكر�ن، وسوابق التار�خ، وضرورات �جتماع و (�قتصاد)

 ملن ي�� فيھ، وال  وال يزال �� الوقت م�سع الستدراك ما فات، وال
ً
يزال الباب مفتوحا

وم�ما يكن من قصر الوقت البا��  تزال ا��اجة �ل يوم �� إ��اح ومز�د من ���اح

من زمن ا��رب، فانقضاء �ذا الوقت �� معرفة ا��قائق والتأ�ب للطوارق خ�� من 

 ملن �عن�
ً
�م أن قضائھ �� ��مال وال�سو�ف، وليكن إقبال الناس ع�� القراءة حافزا

يقرءوا ما يص�� للف�م �� �ل زمن وما يص�� للف�م �� الزمن �خ�� من ا��رب ع�� 
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التخصيص. ول�س الكتاب وحد�م أ��اب الشأن �� الكتابة أل��م ال يمل�ون زمام 

�مر إال قليل. فلو كنا ع�� ما نود من توافر �داة الثقافية ل��ض باألمر جمع قادر 

وضوعات و�وزعون �بواب و�نفقون ع�� ثقة من الكسب أولو جاه ومال يقررون امل

وع�� توقع ل��سارة �� وقت واحد، أو يراوحون ب�ن ما ير�ح وما يحمل ا��سارة، فال 

  ��م�م أن ير�حوا من �ل ���ء ما داموا ال يخسرون من �ل ���ء

  إننا لقادرون ع�� ذلك لو أردناه

  وإننا ملر�دوه لو أدركنا دواعيھ، وأدركنا عقباه

  ف�ل ندرك�ا؟

  إن قلنا: (ف��ا قوالن) وكفى، فنحن متفائلون.
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  قاسم أم�ن

   

 للسيدة ا��ليلة قر�نة قاسم أم�ن رحمھ هللا، 
ً
قرأت �� مجلة (روز اليوسف) حديثا

�شرتھ ا��لة النقضاء خمس وثالث�ن سنة ع�� وفاة ذلك املص�� الكب��، و�ان من 

مجلة تصدر�ا سيدة. ففي  -واجب الذكرى  -املصادفات املوفقة أن تؤدي �ذا الواجب 

  ذلك �عض الوفاء (املناسب) ملوضوع الوفاء

وقاسم أم�ن رحمھ هللا حقيق بالتذ�ار لغ�� س�ب واحد: حقيق بالتذ�ار لغزارة علمھ؛ 

وحقيق بالتذ�ار ل��ا�ة قضائھ؛ وحقيق بالتذ�ار لدماثة خلقھ ولطافة ذوقھ وام��اج 

فة الفكر�ة؛ وحقيق بالتذ�ار قبل �ل ���ء، و�عد �ل ���ء، الثقافة الروحية فيھ بالثقا

 ��ا و�الرجال
ً
  لدعوتھ إ�� إنصاف املرأة وإخراج�ا من ر�قة الظلم الذي �ان محيطا

كت�نا عنھ قبل ثالث�ن سنة �� (خالصة اليومية) فقلنا: (إن املرأة املصر�ة مدينة 

و�مة املصر�ة مدينة لقاسم؛ أل��ا �انت ��ينة فأطلق�ا، و�انت أمة فأعتق�ا. 

 
ً
لقاسم؛ أل��ا �انت شالء فأبرأ�ا من ذلك الشلل الذي أمسك شق�ا عن ا��ركة د�ورا

. و��سانية مدينة لقاسم؛ ألنھ أنقذ�ا من رق ال تجرؤ مص��ة الرقيق ع�� 
ً
وأعواما

مطاردتھ. والفخر �� تحر�ر املرأة ال يزال �ن و�عد �ن من نص�ب قاسم. أما من قفوه 

  � �ذا املقصد ف�م إنما درجوا ع�� طر�ق ب�نھ �ثار وسل�وا �� من�� مأبور)�

وقد مضت �ن خمس وثالثون سنة ع�� وفاة قاسم، وم��� نحو خمس�ن سنة ع�� 

بنات �عشن  -بل �� يوم وفاتھ  - دعوتھ �و�� �� س�يل تحر�ر املرأة، وولد �� يوم دعوتھ 

أل��ن يتحرجن من أشياء ال يتحرج م��ا بنا��ن �ن و�حس�ن من الرجعيات املتخلفات، 

الناشئات الال�ى ولدن متحررات، وغلون �� ا��ر�ة أ�عد الغلواء، وملا �سمعن باسم 

قاسم أم�ن وال بالدعوة ال�� دعا�ا. أل��ن أخذن ا��ر�ة من عدوى ا��تمع ولم 

  يأخذ��ا من معرفة ا��قوق وال من العناية ب��ضة املرأة

ستدعينا إ�� تقر�ر �ذه ا��قيقة. فإن عدوى ا��تمع ���ء ودعوة وإنصاف قاسم �

قاسم إ�� تحر�ر املرأة ���ء آخر، وإنما اللوم �ل اللوم فيما �عيبھ �ن من الشطط 



241 
 

وال��رج ال�اذب إنما �و من عدوى ا��تمع ال من الدعوة القاسمية ال�� ال يزال ل�ا 

ا الطر�ق ع�� غ�� ما أراد صاح��ا، وع�� حق�ا من الثناء وإن شط �� فضل�ا وال يزال ل�ا

  قاسم أم�ن قد رأى خطأ فنبھ إليھ غ�� ما �ستطيع أن ير�د

و�كفي أن يث�ت ا��طأ ليث�ت الفضل �� التن�يھ إليھ. ثم يكفي أن ي�ون التن�يھ إليھ 

��اعة وت��ية ومجازفة باملص�� ليغنم صاحبھ منا حمد ال��اع املقدم ع�� 

� والفالح، ثم ال عليھ �عد ذلك من ا��طأ �خر الذي جاءت بھ الت��ية �� س�يل ا���

  ا��وادث وال جناح عليھ فيھ

مثل قاسم أم�ن �� دعوتھ إ�� تحر�ر املرأة مثل محام فاضل غيور ع�� حقوق الناس 

 �ساق إ�� ال��ن �غ�� جر�رة معروفة و�غ�� ��ة مشروعة يقبل�ا القانون؛ 
ً
رأى إ�سانا

الغيور ع�� ا��قوق غضبة الكرامة ��سانية، وج�د �� فغضب ا��امي الفاضل 

إطالق ذلك ال���ن ج�ده املستطاع، و�ر بذمة القانون وذمة الصناعة و�و يخرجھ 

من ال��ن و�سلمھ إ�� الطر�ق الطليق. ثم د�م ال��ام ذلك ال���ن املظلوم ع�� مدى 

ابھ و�عتدي خطوات من ��نھ فمات؛ أو بدا لھ أن �عرج ع�� حانة فيذ�ل عن صو 

�و لو بقي �� ال��ن ملا قتلھ ال��ام، وال  ع�� بريء أو يصاب بما �سقمھ و�ض�يھ

ولكن الرأي فيمن ظلمھ وأدخلھ ال��ن،  وصلت يده إ�� ال�أس أو أقدم ع�� العدوان

فال  وفيمن أنصفھ وأخرجھ منھ، ال يختلف مع �ل ما حدث أو يحدث �عد انطالقھ

ن ظاملھ خ�� من منصفھ، وأن إدخال الناس ال��ن يقول أحد فيھ ذرة من إنصاف أ

 ��كم القانون 
ً
  �غ�� ا��ق عمل أشرف وأكرم من إعاد��م إ�� ا��ر�ة وفاقا

والذي حدث �� الدعوة إ�� تحر�ر املرأة ش�يھ ��ذا من وجوه كث��ة. فإن الذي أنكره 

باإلن�ار، قاسم من ظلم املرأة وحرما��ا العلم وال��بية والرعاية ��سانية ��قيق 

وحقيق بان ي�بدل أو يزول. و�نا صنع قاسم ما البد أن يصنع، وقام بالواجب الذي 

نكص عنھ آخرون. فوجب لھ ا��مد وعرفان ا��ميل، وإن ذ�بت املرأة �عد ذلك �� 

 لم يكن ل��ضاه
ً
  حر���ا مذ�با
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أما (عدوى ا��تمع)  دعوة قاسم �� فضيلة قاسم ال�� تحسب لھ وال تحسب عليھ

ست من فعلھ ولم يكن �� يديھ أن يمنع�ا ولو كف عن دعوتھ وسكت ع��ا �� زمانھ فل�

  �ل الس�وت

ف�ذا الشطط الذي نراه اليوم إنما �شأ من أمور كث��ة بمعزل عن الدعوة القاسمية 

�شأ من رؤ�ة املرأة �ور�ية �� مصر باملئات و�لوف، ثم  وعن �ل دعوة من قبيل�ا

ة العمياء �غ�� تفرقة ب�ن �حوال عندنا و�حوال عند ��وم الناس ع�� ا��ا�ا

و�شأ من الصور املتحركة ال�� �عرض لنا �ل يوم مفاتن ا��ياة الغرامية ب�ن  �ور�ي�ن

و�شأ من انتقال  ا���س�ن ع�� نحو يراد بھ �غراء وقلما يراد بھ التعليم وال��ذيب

�ش الشبان امل�سورون �� غ�� رقبة �لوف من أبنائنا إ�� أور�ا �ع�شون �ناك كما �ع

و�شأ من القراءة الرخيصة ال�� ي�� أن  وال تقيد بالعرف الشر�� الذي �شأوا عليھ

  يقال ف��ا ما يقال �� العملة (إن الرديء م��ا يطرد ا��يد من �سواق)

و�شأ من �زمات �قتصادية ثم من تداول الضنك والرخاء ع�� البالد، و�� �ذا 

و�شأ من معقبات ا��رب  ا ف��من إفساد �خالق وزلزلة العرف والب�ئةالتداول م

  املاضية ال�� عمت جميع �قطار، ولم تخصنا نحن الشرقي�ن أو نحن املصر��ن

و�ذه �ل�ا أسباب أين م��ا دعوة قاسم أم�ن وأين م��ا ج�ود قاسم أم�ن أو ج�ود نفر 

  من املص���ن؟

� ولو قامت �� طر�قھ العقبات ولم يرتفع بالدعوة إن القدوة �جتماعية لتصنع الكث�

  إليھ صوت داع من الدعاة؟

فلم يقم �� مصر (قاسم أم�ن) يؤلف الكتب و�س��دف للمالم �� س�يل (التنحيف) 

وإن �قالل من الطعام لعس�� جد عس��، ألنھ تض�يق ع�� ا��ر�ة  وإقالل الطعام

تص�� املرأة ع�� ا��رمان والشدة وتض�يق ع�� ا��سم �� وقت واحد. . . ومع �ذا 

وتز�د �� الطعام املشت�� لتظفر (بالنحافة) املوموقة ال�� فرض��ا العدوى �جتماعية 

 �� وقت من   وال عقيدة ولم تفرض�ا ع�� املرأة دعوة
ً
بل فرضت الدعوة القو�ة صياما

واحدة  أوقات السنة وأنذرت ع�� تركھ بالعقاب �� الدنيا و�خرة، فلم تصم امرأة
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التقاء �ذا العقاب إ�� جانب عشر �ساء ممن يصمن �� العام �لھ مرضاة للعرف 

وتلبية للعدوى �جتماعية. وما �انت دعوة قاسم رحمھ هللا بأقوى من دعوة الصيام 

وإنما �� القسمة  إنما �� آفة �صالح حيث �ان ونذير العقاب ع�� تركھ باسم الدين

ففي حيا��م يكر�ون  �ون �� ا��ياة و�عد املماتالس�ئة ال�� يصاب ��ا املص�

و�عد حيا��م �عرض لدعوا��م العوارض ال�� ال ذنب ل�م ف��ا وال قدرة ل�م  و�صابون 

  عل��ا فيالمون من حيث �سكت الناس عن علة املالم

وقد تثمر دعوا��م أحسن الثمر �عد زمن طو�ل، فإذا الناس �ستمتعون بالثمر 

  إن ذكرو�م ال �شكرون وال يك��ثون  و��سون غارسيھ، ولعل�م

 فإنما يوجب 
ً
ذلك �لھ حق نلمحھ بي�نا ونلمسھ بأيدينا �ل يوم، فإن أوجب علينا ش�ئا

علينا أن نضاعف ا��زاء للمص���ن الذين �ساء إل��م بمقدار ما أحسنوا، وإ��م 

  ألقمن الناس بإحسان

إليھ: (إنما �ان قاسم  قالت السيدة ا��ليلة قر�نة قاسم بك �� حدي��ا الذي أشرنا

ينادي بالسفور الشر�� الذي ال يز�د عن إظ�ار الوجھ واليدين والقدم�ن وال يتجاوزه 

إ�� إظ�ار العورات وإ�� اختالط املرأة بالرجل ع�� النحو ا��اصل �ن. وإ�ي أعتقد أن 

 ملا ر��� عن �ذه ا��ال بل الن��ى ��ار���ا. و�حزن�� أن أر 
ً
ى قاسم بك لو �ان حيا

الكث��ين �س�ئون إ�� قاسم أم�ن إذ يحملونھ املسئولية عن �ذا ال��تك و��سبونھ إ�� 

  دعوتھ، فيدللون بذلك ع�� أ��م �س�ئون ف�م الدعوة)

وصدقت السيدة ا��ليلة �� قول�ا عن مقاصد قر���ا الكر�م و�� ��ا أدرى. فقد أراد 

فإذا ��ا قد وصلت إ�� ذلة قاسم عزة للمرأة تخرج ��ا من ذلة ا���ل وفقد املش�ئة، 

  أخرى أسوأ ل�ا من الذلة �و��، أل��ا من طر�ق املش�ئة وا��ر�ة ال�� ال تحس��ا

 فالعوارض ال�� نرا�ا �ن إن �� إال عوارض الضعف عن حمل ا��ر�ة قد أص�ب ��ا

ال�ساء كما أص�ب الرجال �� املرحلة ا��اضرة، وغاية ما نرجوه أن ت�ون مرحلة انتقال 

  ء�ا مراحل استقامة وصالحورا
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عدت إ�� كتب أدبائنا منذ أسبوع�ن ألكتب ع��م �� مجلة (�ثن�ن) فقرأت �� فيض 

 عن حر�ة املرأة ب�ن جيل�ن يقول فيھ بلسان البنات 
ً
ا��اطر لألستاذ أحمد أم�ن مقاال

  و�ن يخاط�ن أبا�ن:

 (يا أبانا الذي ل�س �� السماء! رقصت أمنا فرقصنا، وشر�ت أمنا فش
ً
ر�نا، وشر�ت سرا

، ورأينا �� روايات الس�نما والتمثيل 
ً
فل�سمح لنا بحكم تقدم الزمان أن �شرب ج�را

 فأحب�نا، ورأينا عر�ا ع�� الشواطئ فتعر�نا، وتزوجت أمنا بإذن أب��ا فلن��وج نحن 
ً
حبا

بإذننا. قال: �عم. قلن: وقد أوص�نا أمنا أن نركب الروح ولكننا أمام مش�لة �شغلنا 

�ا. فإننا نرى شبان اليوم متمردين ال يخضعون خضوعك وال �س�سلمون حل

، و�م يحبون السلطة حبنا، ف�م أحرار ونحن �إرادتنااس�سالمك، فإراد��م قو�ة 

  أحرار، و�م مس�بدون ونحن مس�بدات، فكيف نتفق؟)

والذين نراه أن ش�وى ا��يل ا��اضر من مش�لة الزواج أعظم من ش�وى ا��يل 

ذي منھ آباؤ�م وأم�ا��م، فل�ست املسألة قوة إرادة من �ذا ا���س أو من الغابر ال

 
ً
ذاك، ولك��ا مسألة حر�ة ال يقوى ع�� عالج�ا �ذا وال ذاك. وإن �ان شأن الفتاة حينا

فإن شأن الف�� ل��ون �� ح�ن آخر ع�� حسب املناسبة العارضة أو ع�� حسب قانون 

ون. و�غلب ال�وان ع�� الفتاة �� املع��ك العرض والطلب الذي يتحدث بھ �قتصادي

ا��اضر أل��ا �� ال�� �انت مطلو�ة فأصبحت معروضة أو طالبة فأصا��ا الرخص 

وال�وان من طر�ق ا��ر�ة، و�و ما عن�ناه بالذلة �� طر�ق مش�ئ��ا �عد الذلة ال�� 

 من فقد املش�ئة. فإذا وقع الف�� �� قيد الزواج فإنھ ل�ش�و 
ً
من زواجھ أصاب��ا قديما

أضعاف ما �ان �ش�وه أبوه وجده، و�حار فيھ ا����ة ال�� ال مخرج م��ا إال بالفرار أو 

  �صطبار

�� بلوى ا��ر�ة املفاجئة �عد بلوى العدوى �جتماعية، و�� حالة جديدة تحتاج إ�� 

(قاسم أم�ن) جديد �عا���ا و�رفع العق��ة بالثورة عل��ا، وال ي�ون �� عملھ إال فاتح 

فحة من الكتاب ا��الد الذي فتح صفحتھ السابقة قاسم أم�ن قبل خمس�ن سنة. ص

  رحمھ هللا.
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